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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η φράση ut pictura poesis, από την Ποιητική Τέχνη του Οράτιου, εξελίχθηκε σε δόγμα το 

οποίο κυριάρχησε για πολλούς αιώνες στον πνευματικό και καλλιτεχνικό βίο της Δύσης, 

συνοψίζοντας επιγραμματικά μία θεωρητική διαμάχη σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα της 

σχέσης μεταξύ εικαστικών τεχνών και τεχνών του λόγου που συνεχίζεται έως σήμερα. Η 

εξέταση της ιστορικής διαδρομής της αποτελεί μία συναρπαστική ευκαιρία διερεύνησης του 

τρόπου με τον οποίο κάθε εποχή οικειοποιήθηκε το ερώτημα προσαρμόζοντάς το στις 

ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές και καλλιτεχνικές συνθήκες που τη χαρακτήριζαν. Σήμερα, 

καθώς οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ευνοούν όλο και περισσότερο την επικράτηση της 

εικόνας έναντι του λόγου, το ερώτημα επανακάμπτει πιο επίκαιρο από ποτέ, με τους 

υποστηρικτές της διακαλλιτεχνικότητας να διερευνούν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης των 

παραδοσιακών τεχνών που θα διασφαλίσουν μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση του 

ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η εικονογράφηση λογοτεχνικών έργων αποτελεί μία 

εναλλακτική πρόταση διασύνδεσης λόγου και εικόνας, η οποία θα μπορούσε, υπό 

προϋποθέσεις, να διασφαλίσει τόσο τον σεβασμό της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε δημιουργού 

όσο και την καλλιτεχνική αξία του αποτελέσματος. Η παρούσα εργασία προτείνει ως 

παράδειγμα αυτού του μοντέλου διακαλλιτεχνικής συνεργασίας την εικονογράφηση των δύο 

βιβλίων του Lewis Carroll,  Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων και Μέσα στον Καθρέφτη από 

τον Pat Andrea, τα οποία και εξετάζει επιχειρώντας να διαπιστώσει στην πράξη, τόσο τα 

σημεία διεπαφής όσο και απόκλισης, τα οποία δυνητικά μπορεί να προκύψουν από ένα τέτοιο 

εγχείρημα.  
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ABSTRACT 

 

The phrase ut pictura poesis, culled from Horace’s Ars Poetica evolved into a dogma which 

dominated Western cultural and artistic life for many centuries, resuming a theoretical debate 

regarding the exact nature of the relation between literature and visual arts which persists1 

until today. Tracing its historic course constitutes a rare opportunity to examine the way in 

which each period appropriated the issue reflecting its specific politic and socioeconomic 

conditions. Today, since the thriving technological development seems to favour the 

precedence of image over word, the debate re-emerges stronger than ever, with the advocates 

of an interartistic approach looking for new ways of interchange between these two traditional 

forms of art which will assure a more holistic perspective of the subject. Consequently, the 

illustration of literature emerges as an alternative way of connecting word and image which 

could ensure, under specific circumstances, that both the artistic identity of each contributing 

part and the integrity of the work will be respected. The aim of this thesis is to present Pat 

Andrea’s illustration of Lewis Carroll’s Alice in Wonderland/ Through the Mirror as a 

paradigm of the aforementioned model of interartistic synthesis, thus, attempting to 

demonstrate in practice all points of convergence and/or divergence stemming from such an 

approach.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

‘Ut Pictura poesis’.
1
 Η περίφημη ρήση του Οράτιου από την Ποιητική Τέχνη, έδωσε το 

έναυσμα για μία από τις πιο σύνθετες θεωρητικές συζητήσεις όλων των εποχών αναφορικά με 

τη φύση της σχέσης εικαστικών τεχνών και λογοτεχνίας. Πρόκειται για σχέση στενής 

συγγένειας μεταξύ «αδερφών τεχνών» και αλληλοσυμπλήρωσης ή, αντιθέτως, αποτελούν δύο 

διακριτά πεδία της ανθρώπινης έκφρασης, αυστηρά οριοθετημένα μεταξύ τους από τη χρήση 

ανόμοιων μέσων και την επιδίωξη διαφορετικών στόχων;
2
 Οι τάσεις οι οποίες επικράτησαν 

σε διαφορετικές περιόδους αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της κάθε εποχής που τις παρήγαγε, 

συνεπώς, η όποια απόπειρα διερεύνησής τους παρέχει στον επίδοξο ερευνητή την ευκαιρία ν’ 

αποκτήσει μοναδική πρόσβαση στον τρόπο με τον οποίο η ιστορία του πνεύματος έχει 

αντιμετωπίσει τον τρόπο με τον οποίο λόγος και εικόνα διαπλέκονται προκειμένου να 

ικανοποιήσουν την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία μέσω της τέχνης. 

Μάλιστα, το εγχείρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι 

πρόκειται για μία συζήτηση που εξακολουθεί να είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από 

ποτέ αφού οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές και στο 

πεδίο των τεχνών, αλλάζοντας τον τρόπο θεώρησης πολλών πραγμάτων που έως πρόσφατα 

θεωρούνταν δεδομένα. Στην φράση ut pictura poesis, οι υποστηρικτές της στενής 

διασύνδεσης εικαστικών τεχνών και τεχνών του λόγου θέλησαν να αναγνωρίσουν το 

συμπύκνωμα των θέσεων τους, αποδίδοντας-αυθαίρετα- την πατρότητά τους σε μία αυθεντία 

της ελληνορωμαϊκής παράδοσης, τον Οράτιο.  Με την ίδια φράση, οι πολέμιοι τους, οι οποίοι 

διακήρυτταν την ανάγκη πλήρους διάκρισης και διαχωρισμού των δύο χώρων, θέλησαν να 

τυποποιήσουν οποιαδήποτε αντίληψη έθετε υπό εξέταση τις θέσεις τους. 

Η απαρχή αυτής της αντιπαράθεσης τοποθετείται στην Ελλάδα των  αρχαϊκών 

χρόνων, όταν ποιητές και ζωγράφοι διακατέχονταν από την ίδια επιδίωξη, την όσο το 

δυνατόν πιο ρεαλιστική αναπαράσταση, μέσω του λόγου ή της εικόνας, αντίστοιχα, της 

φύσης, ανάγοντας τη μίμηση στο υπέρτατο αξιολογικό κριτήριο των προσπαθειών τους. 

Σταδιακά, η έννοια της μίμησης διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει ιδανικά μοντέλα, 

                                                           
1
 Όπως η ζωγραφική, έτσι και η Ποίηση. Οράτιου, Κ.Φ. (1980). Ποιητική Τέχνη. (μετφρ.-εισαγ.-σχόλ.: Γιώργ. 

Γιατρομανωλάκης), Αθήνα: Εκδόσεις Kαρδαμίτσα, σελ. 55. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως με τον όρο Ποίηση 

θεωρείται πως ο Οράτιος αναφέρεται σε όλες τις τέχνες του γραπτού λόγου και με τον όρο Ζωγραφική στις 

εικαστικές. Παρομοίως, οι όροι ζωγραφική και λογοτεχνία που χρησιμοποιούνται στην εργασία αναφέρονται σε 

όλες τις τέχνες τις εικόνας και του λόγου αντιστοίχως.  
2
 "Η ζωγραφική και η Ποίηση είναι δυο αδερφές τόσο ίδιες μεταξύ τους που δανείζει η μια στην άλλη τόσο το 

όνομα όσο και την λειτουργία τους. Η μια αποκαλείται βουβή Ποίηση και η άλλη ομιλούσα Ζωγραφική» John 

Dryden τον πρόλογό του της μετάφρασης του έργου του Charles Alphonse du Fresnoy De Arte Graphica (1668) 

(μετάφραση δική μου).  
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προβάλλοντας πρότυπα τελειότητας τα οποία προκύπτουν από τη διανοητική επεξεργασία και 

τελική σύνθεση σε μία ενότητα στοιχείων που υπάρχουν αποσπασματικά στην φύση, την 

οποία οι καλλιτέχνες με το έργο τους συμπληρώνουν.
3
 Η θεωρία αυτή που αποδίδονταν στον 

Αριστοτέλη, αν και οι σύγχρονοι ερευνητές διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το πόσο 

αντανακλούσε το πνεύμα του Σταγειρίτη φιλοσόφου, αποτέλεσε και το βασικό επιχείρημα 

κατά τον 16
ο
 και 17

ο
 αι. υπέρ της στενής προσέγγισης των δύο τεχνών που επιχειρήθηκε τότε. 

Σύμφωνα με την Κανελλίδου (2013), η αναζήτηση αναλογιών μεταξύ των τεχνών που ήταν 

το ζητούμενο είχε μετατραπεί σε τυποποίηση που παρείχε περισσότερους παραλληλισμούς, 

οδηγώντας σε μία σύγχυση των ορίων μεταξύ των τεχνών όπου πίνακες έπρεπε να 

αναπαριστούν λογοτεχνικά κείμενα και τα λογοτεχνικά έργα να αναφέρονται σε πίνακες. 

Στην ουσία, το σχόλιο του Οράτιου που αφορούσε τις αναλογίες μεταξύ των τεχνών είχε 

μετατραπεί σε επιταγή μίμησης μεταξύ τους.
4
 

Η υπερβολή αυτή δημιούργησε ένα κύμα αντιδράσεων που κορυφώθηκε τον 18
ο
 αι. 

με το έργο του Lessing  Λαοκόων Ή Περί των Ορίων της Ζωγραφική και της Ποιήσεως,
5
 

ωστόσο, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα άρχισε και πάλι η συζήτηση περί της ανάγκης 

προσέγγισης των δύο τεχνών. Οι επόμενοι αιώνες χαρακτηρίζονται από τις προσπάθειες 

θεωρητικών της τέχνης και καλλιτεχνών να διαπραγματευτούν τους  τρόπους με τους οποίους 

η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά. Παραδείγματα καλλιτεχνών όπως 

ο William Blake δραστηριοποιήθηκαν με εξαιρετικά αποτελέσματα και στους δύο χώρους 

ενώ η συζήτηση περί Gesamtkunstwerk και την ανάγκη δημιουργίας υβριδικών μορφών 

τέχνης που θα ενσωματώνουν τα μέσα και τους τρόπους έκφρασης διαφορετικών τεχνών 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ολιστικό έργο τέχνης εντάθηκε.
6
 

Το ζήτημα της σύνθεσης των τεχνών εξακολουθεί να ακολουθεί σήμερα την πιο 

σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι δημιουργοί. Το ενδιαφέρον σχετικά 

με την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των παραδοσιακών κατηγοριών της καλλιτεχνικής 

                                                           
3
 Trench, W.F. (1933). Mimesis in Aristotle’s Poetics. Hermathena, vol.23, No 48, (1-24) 4 

4
 Κανελλίδου, Κ. (2013). Το θεωρητικό πλαίσιο για την αφήγηση στις εικαστικές τέχνες. Στο Δ. Αγγελάτος, Ε. 

Γαραντούδας (επιμ.), Η Λογοτεχνία και οι Τέχνες της Εικόνας, (177-183) σελ.178 
5
 Lessing, Γ.Ε, (1984). Laocoön. An Essay on the Limits of Painting and Poetry, (μετφρ.-εισαγ.-σημ.: Ed. All. 

McCormick), Bαλτιμόρη-Λονδίνο: The Johns Hopkins University Press 
6
 Επίσημα ο όρος Gesamtkunstwerk απαντά για πρώτη φορά στο έργο του Γερμανού φιλοσόφου K.F.E 

Trahndorff  Ästhetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst (Aesthetics of the Study of World View and 

Art) (1827) αλλά θεωρείται πως αντανακλά το κλίμα της εποχής, η οποία οδήγησε στην δημιουργία της όπερας, 

όπως φαίνεται και στην σκέψη του Wagner, βλ. Lajosi, Krisztina. (2014) Wagner and the (Re)Mediation of Art: 

Gesamtkunstwerk and Nineteenth Century Theories of Media. Ανακτήθηκε από 

http://www.tijdschriftframe.nl/wp-content/uploads/2014/11/03.-Krisztina-Lajosi-Wagner-and-the-Re-mediation-

of-Art-Gesamtkunstwek-and-Nineteen-Century-Theories-of-Media-main.pdf 

http://www.tijdschriftframe.nl/wp-content/uploads/2014/11/03.-Krisztina-Lajosi-Wagner-and-the-Re-mediation-

of-Art-Gesamtkunstwek-and-Nineteen-Century-Theories-of-Media-main.pdf     

(17 Ιουλίου 2020) 

http://www.tijdschriftframe.nl/wp-content/uploads/2014/11/03.-Krisztina-Lajosi-Wagner-and-the-Re-mediation-of-Art-Gesamtkunstwek-and-Nineteen-Century-Theories-of-Media-main.pdf
http://www.tijdschriftframe.nl/wp-content/uploads/2014/11/03.-Krisztina-Lajosi-Wagner-and-the-Re-mediation-of-Art-Gesamtkunstwek-and-Nineteen-Century-Theories-of-Media-main.pdf
http://www.tijdschriftframe.nl/wp-content/uploads/2014/11/03.-Krisztina-Lajosi-Wagner-and-the-Re-mediation-of-Art-Gesamtkunstwek-and-Nineteen-Century-Theories-of-Media-main.pdf
http://www.tijdschriftframe.nl/wp-content/uploads/2014/11/03.-Krisztina-Lajosi-Wagner-and-the-Re-mediation-of-Art-Gesamtkunstwek-and-Nineteen-Century-Theories-of-Media-main.pdf
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δημιουργίας εκφράζει το καίριο αίτημα περί διακαλλιτεχνικότητας, η οποία υποστηρίζει πως 

η απάντηση βρίσκεται στη συνύπαρξη των διαφορετικών τεχνών που συστήνει ένα δυναμικό 

πλέγμα αλληλεπιδράσεων, μέσω των οποίων τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους διατηρούν 

την ισχύ τους, συνάμα όμως διαμορφώνονται για να δημιουργήσουν μία νέα καλλιτεχνική 

τάξη 

Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση του W.J.T 

Mitchell (1986), σύμφωνα με την οποία ένα πιθανό μοντέλο για την περιγραφή των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ λόγου και εικόνας και, κατ’ επέκταση της συμβίωσης εικαστικών 

τεχνών και τεχνών του λόγου, μπορεί να βρεθεί στον τρόπο με τον οποίο αυτές διασυνδέονται 

στην εικονογράφηση κειμένων όπου αναπτύσσεται μία δυναμική αμοιβαίας μετάφρασης, 

ερμηνείας, απεικόνισης και εξωραϊσμού.
7
 Με αφορμή αυτήν την προσέγγιση, η παρούσα 

εργασία έχει ως στόχο της να εξετάσει ένα τέτοιο παράδειγμα εικονογράφησης το οποίο 

συνδυάζει δύο από τα πιο εικονικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τις Περιπέτειες της 

Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων του Lewis Carroll όπως εικονογραφήθηκαν από τον Pat 

Andrea, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες του ρεύματος της Nouvelle 

Subjectivité. Αυτή η μοναδική καλλιτεχνική συνάντηση δύο δημιουργών που εκπροσωπούν 

αντίστοιχα τους χώρους της λογοτεχνικής και εικαστικής δημιουργίας,  μπορεί να αποτελέσει 

το υπόδειγμα  μία ιδανικής συνύπαρξης των δύο τεχνών, όπου η επιδιωκόμενη προσέγγιση  

θα διασφαλίζει όχι μόνον τον σεβασμό της ιδιαίτερης καλλιτεχνική φυσιογνωμίας του έργου 

καθενός αλλά και να το επεκτείνει, δίνοντάς του νέες διαστάσεις που προκύπτουν από τη 

συνέργεια με το έργο του άλλου. Το έργο του Lewis Carroll επελέγη γιατί αποτελεί ένα 

παράδειγμα λογοτεχνικού κειμένου που γνώρισε καθολική αποδοχή η οποία διατρέχει τον 

χώρο και το χρόνο. Στην ουσία αποτελεί ένα οικουμενικό κείμενο που συμπεριλαμβάνεται 

στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά αφού αγκαλιάστηκε με τον ίδιο ενθουσιασμό από 

λαούς με διαφορετικές κουλτούρες και εξακολουθεί να είναι επίκαιρο ακόμη και σήμερα, 

ικανοποιώντας τις αναζητήσεις μιας κοινωνίας πολύ διαφορετικής από εκείνη στην οποία 

αρχικά απευθύνονταν. Από την άλλη, ο Pat Andrea, ένας σύγχρονος εικαστικός, διακρίνεται 

για την αυθεντική καλλιτεχνική του έκφραση, για ένα ιδιότυπο εικαστικό ιδίωμα που 

ενσωματώνει την ανατροπή της πραγματικότητας, την διερεύνηση του ασυνείδητου, την 

αναζήτηση των ορίων μεταξύ  πραγματικού και ονειρικού. Ο συνδυασμός αυτών των δύο εκ 

πρώτης όψεως ετερόκλητων δημιουργών παρουσιάζει προκλήσεις που έχουν αναμφισβήτητα 

                                                           
7
  Mitchel, W.J.T. (1986). Iconology: image, text, ideology, Chicago: The University of Chicago Press, σελ.44 
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μοναδικό ενδιαφέρον στα πλαίσια της σύγχρονης αναζήτησης νέων τρόπων προσέγγισης 

μεταξύ των εικαστικών τεχνών και των τεχνών του λόγου. 

Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη εποχή διακρίνεται από μία σχετική σύγχυση σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η επιθυμητή προσέγγιση λογοτεχνίας και ζωγραφικής μπορεί να 

υλοποιηθεί. Έτσι, ενώ οι φωνές όσων υποστηρίζουν πως το κλειδί βρίσκεται στην αναζήτηση 

υβριδικών μορφών τέχνης όπως, για παράδειγμα, η computer art, όπου το μέσον παύει να 

είναι πλέον αναγνωρίσιμο, τείνουν να επικατήσουν, έργα όπως η εικονογράφηση του Lewis 

Carroll από τον Pat Andrea, υψώνουν μία φωνή που αξίζει να ακουστεί και σ’ αυτό ακριβώς 

στοχεύει αυτή η έρευνα. Έτσι, μετά από αυτήν τη σύντομη εισαγωγή στην οποία τέθηκε το 

αντικείμενο της έρευνας και το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του, θα ακολουθήσει, υπό τον 

τίτλο Μεθοδολογία, μία σύντομη ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης που επελέγη για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων της παρούσης έρευνας ενώ, στη συνέχεια, έπεται στο 

υποκεφάλαιο Βιβλιογραφία μια σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίησή της. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μία σύντομη 

επανεξέταση της θεωρητικής διαμάχης όσον αφορά τη σχέση λόγου και τέχνης όπως 

αποτυπώθηκε μέσα από την ιστορική διαδρομή της έκφρασης ut pictura poesis. Έχει 

χωριστεί, με χρονολογικό κριτήριο, σε δύο μέρη. Το πρώτο, υπό την επικεφαλίδα Ut pictura 

poesis. Μία σύντομη ιστορική αναδρομή της σχέσης ποίησης και ζωγραφικής από την 

αρχαιότητα έως τα τέλη του 19ου αι., πραγματεύεται το ζήτημα από την αρχαιότητα έως τα 

τέλη του 19
ου

 αι. και το δεύτερο, υπό την επικεφαλίδα Ut pictura poesis. Μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή. Από τις αρχές του 20
ου

 αι. έως σήμερα,   επιδιώκει να εξετάσει την τροπή 

που πήρε αυτή η θεωρητική συζήτηση από τις απαρχές του 20
ου

 αι. έως σήμερα. Το δεύτερο 

κεφάλαιο εξετάζει πιο συγκεκριμένα  την Αλίκη του Lewis Carroll, όπως εικονογραφήθηκε 

πριν τον Pat Andrea. Στο υποκεφάλαιο Η ιστορία της Αλίκης και οι πρώτες εκδόσεις 

εξετάζεται η ιστορία της δημιουργίας του ίδιου του παραμυθιού καθώς και οι πρώτες 

εκδόσεις των δύο βιβλίων της που πραγματοποιήθηκαν με την ενεργή συμβολή του ίδιου του 

συγγραφέα. Στη συνέχεια, στο υποκεφάλαιο Η Αλίκη μέσα από τα μάτια μεγάλων ζωγράφων 

έχει γίνει μία επιλογή από τις αναρίθμητες προηγούμενες απόπειρες εικονογράφησής του 

παραμυθιού με έμφαση σ’ εκείνες που πραγματοποιήθηκαν από σημαντικούς ζωγράφους και 

θεωρούνται ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας υπό την έννοια πως προάγουν δημιουργικά τον 

τρόπο με τον οποίο έχει εικονογραφηθεί το κείμενο. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο φέρνει στο 

προσκήνιο την Αλίκη μέσα από τα μάτια του Pat Andrea. Το υποκεφάλαιο Η Αλίκη του Pat 

Andrea παρουσιάζει το σχέδιο της συγκεκριμένης εικονογράφησης, δίνοντας στοιχεία για το 



13 
 

χρονικό της ανάθεσης και την τελική μορφή της έκδοσής της.  Στη συνέχεια, στο 

υποκεφάλαιο Μία σύγχρονη Αλίκη. Αναλύοντας την εικονογράφηση της Αλίκης στην Χώρα των 

Θαυμάτων/ Μέσα από τον καθρέφτη από τον Pat Andrea αναλύονται και οι σαράντα οχτώ 

συνθέσεις που αποτελούν το σύνολο της εικονογράφησης, σε αντιπαραβολή με το ακριβές 

απόσπασμα του κειμένου στο οποίο αναφέρεται. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα 

κεφάλαια Ο Pat Andrea και η εικονογράφηση της Αλίκης. Μια αποτίμηση  και  

Συμπερασματικές παρατηρήσεις όπου επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση του έργου. Με τον 

τρόπο αυτό, και η ίδια η έρευνα αποπειράται να πετύχει μία ιδανική ισορροπία μεταξύ λόγου 

και εικόνας, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης την ανάγκη για απόλυτη ισοτιμία μεταξύ των 

δύο συμβαλλόμενων μερών, όπως προκύπτει από την πρόθεση για μία ολιστική αντιμετώπιση 

του θέματος. 

 

Μεθοδολογία 

Κάθε απόπειρα διερεύνησης της σχέσης εικαστικών τεχνών και ποίησης αποτελεί τεράστια 

πρόκληση για τον επίδοξο ερευνητή αφού εξορισμού προϋποθέτει όχι μόνον τη σε βάθος 

γνώση δύο διαφορετικών επιστημολογικών πεδίων αλλά και την ικανότητα της ισότιμης και 

ισορροπημένης διαχείρισής τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του 

αποτελέσματος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια,  στον απόηχο της προσπάθειας υπέρβασης των 

ορίων μεταξύ των υφισταμένων καλλιτεχνικών κατηγοριών που προτάσσει το αίτημα περί  

διακαλλιτεχνικότητας, έχουν σημειωθεί πολλές προσπάθειες σύνταξης ποικίλων 

μεθοδολογικών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν την ικανοποιητική αντιμετώπιση των 

δυσκολιών οι οποίες θα μπορούσαν εν δυνάμει ν’ ανακύψουν από τον πολυσυλλεκτικό 

χαρακτήρα του υπό εξέταση αντικειμένου. 

Μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις αυτού του είδους είναι αυτή της 

συγκριτολογίας, η οποία, σύμφωνα με τον Αγγελάτο (2004) επιδιώκει «χάρη στην 

δεσπόζουσα αρχή της σύγκρισης να ορίσει τις παραδειγματικές τομές στο συνεχές 

παράλληλων λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων».
8
 Στόχος της είναι να συγκρίνει, 

με διαλογικό τρόπο, έννοιες και μεθόδους της Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας και της 

Τέχνης, με σκοπό να εντοπίσει αναλογίες μεταξύ των συγκρινόμενων καλλιτεχνικών 

μεγεθών.
9
 Κατά συνέπεια, η παρούσα έρευνα, η οποία έχει ως αφετηρία της μία σύντομη 

                                                           
8
 Αγγελάτος, Δημ. (2017). Λογοτεχνία και Ζωγραφική. Προς Μία Ερμηνεία της Διακαλλιτεχνικής 

(Ανα)παράστασης, Αθήνα: Gutenberg , 29 

 



14 
 

ιστορική επισκόπηση του θεωρητικού διαλόγου αναφορικά με τις αναλογίες μεταξύ 

εικαστικών τεχνών και τεχνών του λόγου και στη συνέχεια επικεντρώνεται  στην εξέταση της 

αλληλεπίδρασής τους σ’ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό της εικονογράφησης των δύο 

κλασσικών λογοτεχνικών έργων του Lewis Carroll, της Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων και 

του Μέσα στον Καθρέφτη από τον Pat Andrea, προσπάθησε να ακολουθήσει τις αρχές της 

συγκριτολογικής μελέτης, προσαρμόζοντάς τες, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις των υπό εξέταση έργων.  

Έτσι, το κύριο μέρος αυτής της έρευνας βασίζεται στη σύγκριση κειμένου- εικόνας, η 

οποία διευκολύνεται μέσω της παρατακτικής τοποθέτησης του αποσπάσματος του κειμένου 

του Lewis Carroll με την αντίστοιχη εικαστική σύνθεση του Pat Andrea και την επακόλουθη 

ανάλυση των τρόπων διασύνδεσής τους. Παράλληλα, προκειμένου η ανάλυση αυτή να 

πραγματοποιηθεί με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, αυτό έχει γίνει συνδυαστικά με την 

εκτεταμένη χρήση επιπρόσθετων μεθοδολογιών, όπως η στιλιστική και εικονογραφική 

ανάλυση, οι οποίες προέρχονται από τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης, επιλογή που κρίθηκε 

αναγκαία λόγω της φύσης του υπό διερεύνηση υλικού. 

H στιλιστική ανάλυση, η οποία αποβλέπει στον καθορισμό των ειδικών μορφικών και 

αισθητικών αξιών του έργου τέχνης, είναι μία μέθοδος που οι εικαστικές τέχνες μοιράζονται 

σε μεγάλο βαθμό με τις τέχνες του λόγου, παρόλο που κατά την εφαρμογή της σε κάθε πεδίο 

μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά. Η εικονογραφική ανάλυση εξακολουθεί ακόμη και 

σήμερα να αποτελεί ένα από τα θεμέλια της έρευνας της ιστορίας της τέχνης παρά τις έντονες 

αμφισβητήσεις που γνώρισε κατά περιόδους καθώς αποτελεί μία αξιόπιστη και 

αποτελεσματική μέθοδο ερμηνείας των εικόνων.  

Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τη φύση 

και τις ιδιαιτερότητες του ερευνώμενου ζητήματος, αφού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

διακαλλιτεχνικής προσέγγισης που απαιτείται συνθέτοντας έναν τρόπο ολιστικό τρόπο 

θεώρησης του υπό εξέταση υλικού.  

 

 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 

Η αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών για το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας 

παρουσίαζε την εγγενή δυσκολία ότι, λόγω της διακαλλιτεχνικής προσέγγισης που επιχειρεί, 
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θα έπρεπε να υπερβαίνει τις διακρίσεις με βάση συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και, όπου 

αυτό είναι δυνατό, να δίνει έμφαση σε έργα που έχουν δώσει έμφαση στον πολυσυλλεκτικό 

χαρακτήρα της έρευνάς τους. Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται μία 

στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος  στο ζήτημα της διεπιστημονικότητας, γεγονός που 

ανακίνησε με τη σειρά του με νέα δυναμική τον διάλογο περί των σχέσεων λόγου και τέχνης. 

Έκφραση αυτής της τάσης είναι η συζήτηση περί διακαλλιτεχνικότητας και περί της ανάγκης 

κατάργησης των ειδοποιητικών κατηγοριών μεταξύ των τεχνών. 

  Πρόκειται για τους καρπούς που έχουν σπείρει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 

θεωρητικοί όπως ο W.J.T Mitchel, ο οποίος στο ρηξικέλευθο έργο του  Iconology: image, 

text, ideology,
10

 υποστήριξε πως η ιστορική διαδρομή του ut picturα poesis δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά η αντανάκλαση μιας πολεμικής αντιπαράθεσης μεταξύ λόγου και τέχνης για το 

ποιο από τα δύο σημειωτικά συστήματα θα επικρατήσει προκειμένου να διασφαλίσει 

αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στη «φύση» και την αναπαράστασή της. Ωστόσο, 

όπως ο ίδιος σημειώνει, στην πραγματικότητα, όταν καθεμία από τις δύο παρατάξεις κοιτάξει 

τον εαυτό της στον καθρέφτη διαπιστώνει κάθε φορά ότι σε αυτόν αντανακλάται ο αντίπαλός 

της.  

Τις αντιλήψεις αυτές έχει ενσωματώσει στον πυρήνα της η συγκριτολογία και τα 

εγχειρίδιά της αποτέλεσαν πολύτιμο οδηγό για την παρούσα έρευνα στο επίκεντρο της οποίας 

βρίσκεται το βιβλίο του Δημήτρη Αγγελάτου Λογοτεχνία και Ζωγραφική. Προς μία 

Ερμηνευτική της Διακαλλιτεχνικής (Ανα)παράστασης.
11

 Πρόκειται για μία πρόταση 

προσέγγισης της σχέσης των εικαστικών τεχνών και των τεχνών το λόγου που βασίζεται στις 

αρχές της συγκριτικής μελέτης τους, χωρίς να διαιωνίζει το μοτίβο των αντίθετων πόλων που 

συγκρούονται μεταξύ τους. Αντίθετα, επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο τη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση και επισημαίνει τα σημεία στα οποία οι πορείες τους έχουν συγκλίνει 

διαχρονικά με σημείο αναφοράς την κοινή επιδίωξη και των δύο την αναπαράσταση της 

πραγματικότητας με βάση το περιεχόμενο το οποίο της έδινε κάθε εποχή. Πρόκειται για 

απαιτητικό ανάγνωσμα που προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης γνωρίζει σε βάθος τόσο ιστορία 

της τέχνης όσο και λογοτεχνία, όμως οι προσπάθειές του επιβραβεύονται από τον πλούτο των 

πληροφοριών και την οξύτητα της κριτικής αντιμετώπισης του θέματος. Επιπλέον, είναι 

γραμμένο στα ελληνικά, κάτι που αποτελεί πραγματικό ευτύχημα αφού ο οι Έλληνες 

ερευνητές του χώρου βρίσκονται συνήθως αντιμέτωποι με την υποχρέωση ν’ αναμετρηθούν 

με συγγράμματα που είναι γραμμένα κυρίως στα αγγλικά και τα γερμανικά.   

                                                           
10

 Mitchel, W.J.T. (1986). 
11

 Αγγελάτος, Δημ. (2017). 
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Ειδικότερα δε για το ζήτημα των εικονογραφήσεων λογοτεχνικών έργων, θα πρέπει 

κανείς να στραφεί σχεδόν εξολοκλήρου στην αγγλοσαξονική σχολή έρευνας, η οποία όμως 

έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη μελέτη κειμένων της δικής της παράδοσης. Έτσι, 

στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, ήταν πράγματι ευτυχής η συγκυρία πως ο Lewis 

Carroll και τα βιβλία του έχουν αποτελέσει το αντικείμενο εξαντλητικής μελέτης από πολλές 

διαφορετικές επιστήμες, Δυστυχώς, όμως, αντανακλώντας την ερευνητική νοοτροπία 

παλαιότερων ετών, δεν πρόκειται για διεπιστημονικές μελέτες, αλλά για μελέτες αυστηρά 

περιχαρακωμένες στο πνεύμα και τα ενδιαφέροντα της κάθε επιστήμης. Έτσι, οι 

ψυχαναλυτικές ερμηνείες δεν ενδιαφέρονται για τις γλωσσολογικές παραμέτρους, οι 

φιλολογικές υποτιμούν τις αισθητικές κ.λπ. Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο του Edward Hodnett 

Image and Text 
12

 που ήδη από τη δεκαετία του 1980 είχε προσπαθήσει να εξετάσει από 

κοινού τις εικονογραφήσεις βασικών κειμένων της αγγλικής λογοτεχνίας, μεταξύ των οποίων 

και τα βιβλία της Αλίκης, με απόπειρες εικονογράφησής τους, προσπαθώντας να αξιολογήσει 

τον τρόπο με τον οποίο αυτά διασυνδέθηκαν. Πρόκειται όμως για ένα βιβλίο που ήδη έχει 

συμπληρώσει σαράντα χρόνια ζωής, με αποτέλεσμα η ματιά του ν’ αντανακλά το ύφος και τις 

αντιλήψεις μιας παλαιότερης γενιάς ακαδημαϊκών. 

Τέλος, στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε φυσικά η δίτομη έκδοση της Αλίκης στην 

Χώρα των Θαυμάτων/ Μέσα από τον Καθρέφτη των εκδόσεων Diane de Selliers για την οποία 

έγινε εξάλλου και η εικονογράφηση του Pat Andrea που προσπαθήσαμε να αναλύσουμε.
13

 

Συνδυαστικά, χρησιμοποιήθηκε και η ελληνική εκδοχή της, η οποία κυκλοφόρησε ως 

κατάλογος της έκθεσης των έργων στην Αθήνα το 2007, η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

εικόνες της γαλλικής έκδοσης καθώς και τα αντίστοιχα αποσπάσματα του κειμένου του 

Lewis Carroll στα αγγλικά και τα ελληνικά.
14

 Οι μεταφράσεις στα Ελληνικά είναι του Μένη 

Κουμανταρέα για τις Περιπέτειες της Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων
15

 και της Σπάρτης 

Γεροδήμου για το Μέσα στον Καθρέφτη.
16

 

Η σχέση λόγου και εικόνας αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ανερχόμενο πεδίο έρευνας 

με μεγάλη δυναμική σε μία εποχή που προβάλλει την ανάγκη της σύγκλισης των μέσων και 

                                                           
12

 Hodnett, Ed.(1982). Image & Text. Studies in the Illustration of English Literature, Aldershot: Scolar Press. 
13

 Carroll, L. (2006). Alice au Pays de Merveilles et De l’ Autre Côté du Mirroir illustrés par Pat Andrea, Paris: 

Diane de Selliers 
14

 Αντρέα, Πατ. (2007). Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων/ Μέσα από τον Καθρέφτη [κατάλογος έκθεσης]. 

Μουσείο Φρυσίρα 10 Οκτωβρίου 2007- 13 Ιανουαρίου 2008. 
15

 Κάρολ, Λ. (2000). Οι Περιπέτειες της Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων. (μετ.M. Κουμανταρέας). Αθήνα: 

Ερμείας.(Το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1867). 
16

 Κάρολ, Λ. (1991). Μέσα από τον Καθρέφτη και Τι η Αλίκη Βρήκε Εκεί. (μετ. Σ.Γεροδήμου). Αθήνα: 

Ερμείας.(Το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1872). 
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τη διερεύνηση των δυνατοτήτων μιας ολιστικής προσέγγισης των τεχνών. Αν και 

βιβλιογραφικά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη ιδιαίτερα εμφανές, είναι βέβαιο ότι πρόκειται 

για μία τάση που θα καθορίσει το μέλλον.    

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
α. Ut pictura poesis. μία σύντομη ιστορική αναδρομή της σχέσης ποίησης και 

ζωγραφικής από την αρχαιότητα έως τα τέλη του 19
ου

 αι. 

 

«Η ποίηση είναι σαν τη ζωγραφιά: άλλη όταν σταθείς πολύ κοντά, 

/θα σε τραβήξει περισσότερο, και άλλη όταν μακρύτερα βρεθείς./ 

Αυτή αγαπάει τη σκιά, εκείνη μες στο φως θέλει να φαίνεται/ αφού 

την οξυδέρκεια του ειδήμονα δεν τη φοβάται/ άρεσε αυτή μονάχα μια 

φορά, η άλλη δέκα φορές να ιδωθεί θα αρέσει» 

                                            Οράτιος (Q. Horati Flacci), Ars Poetica.
17

 

 

Ut pictura poesis. Για τον Οράτιο, η ομοιότητα ποίησης και ζωγραφικής περιορίζεται σε μία 

αναλογία τους που σχετίζεται με την ομοιότητα του τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτά 

από τον αποδέκτη κάποια από τα έργα τους καθώς  η αντίδρασή του συχνά μπορεί να 

εξαρτάται από τις συνθήκες κάτω από  τις οποίες αυτός έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. 

Ωστόσο, αυτός ο στίχος μέσα στους αιώνες αποκόπηκε από το περιεχόμενό του και απέκτησε 

δική του ζωή όταν  χρησιμοποιήθηκε από τους οπαδούς της αντίληψης πως λογοτεχνία και 

εικαστικές τέχνες  είναι όμοιες, λειτουργώντας ως το συμπύκνωμα της θέσης τους.  

Το ζήτημα του τρόπου διασύνδεσης αυτών των τεχνών απηχεί το ευρύτερο ερώτημα 

αναφορικά με τη σχέση λόγου εικόνας  το οποίο σήμερα εξακολουθεί να φαίνεται πιο 

επίκαιρο από ποτέ. Αυτό φανερώνει η αδιάκοπη τάση για διαρκώς νέες απόπειρες 

αποτελεσματικής διερεύνησής του και η επιδίωξη μιας απάντησης που θα τακτοποιήσει 

οριστικά το θέμα . Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με τα μεγάλα θεωρητικά ζητήματα, η 

αναζήτηση μιας οριστικής, καταληκτικής απάντησης, η εύρεση μιας ‘απόλυτης’ αλήθειας η 

                                                           
17

 «ut pictura poesis: erit quae sin propius stes/te capiat magis, et quedam, si longius abstes./ haec amat 

obscurum, volet haec sub luce videri,/ iuidis argutum quae non formidat acumen;/ haec placuit semel, haec 

deciens repetita placebit». Η μετάφραση από το Οράτιου, Κ.Φ. (1980) Ποιητική Tέχνη. (μετφρ.-εισαγ.-σχόλ.: 

Γιώργ. Γιατρομαναωλάκης), Αθήνα: Εκδόσεις Kαρδαμίτσα. 
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οποία θα εξυπηρετεί κάθε εποχή και κάθε τάση φαίνεται πως δεν είναι παρά μία ακόμη 

φρούδα επιδίωξη. Αντιθέτως, αυτό που καθίσταται σαφές και θα πρέπει να αξιολογηθεί 

ανάλογα, είναι πως ο τρόπος με τον οποίο κάθε εποχή αντιμετωπίζει το ερώτημα της σχέσης 

λόγου και εικόνας και η δυναμική με την οποία το μετουσιώνει σε ευρύτερες αναζητήσεις και 

προβληματισμούς είναι ενδεικτικός της φυσιογνωμίας της και αποτελεί μία ανεκτίμητη πηγή 

διερεύνησης ενός σημαντικού μέρους του πολιτισμικού γίγνεσθαι ενός μεγάλου μέρους της 

ανθρωπότητας που μπορεί να διαλευκάνει τόσο κινήσεις του παρελθόντος όσο και 

πρωτοβουλίες του παρόντος  των οποίων η απήχηση σίγουρα θα διαμορφώσει το μέλλον. 

Πιάνοντας λοιπόν το νήμα της ιστορίας από την αρχή, και περιορίζοντας αναγκαστικά 

την εξέτασή μας μόνο στην Δύση για λόγους οικονομίας, θα πρέπει κανείς, πριν από τον 

Οράτιο, να αναζητήσει την απαρχή αυτής της περιπέτειας στην αρχαία Ελλάδα. Πράγματι, η 

σχέση εικόνας και λόγου φαίνεται πως είχε απασχολήσει τους Έλληνες από πολύ παλιά. 

Απόηχοι αυτού του προβληματισμού εντοπίζονται στην παλαιότερη γραπτή αναφορά που 

διασώζεται στο θέμα από τον Πλούταρχο, ο οποίος, στον ένατο τόμο των Ηθικών, διασώζει 

τη ρήση του  αρχαϊκού ποιητή Σιμωνίδη του Κείου σύμφωνα με την οποία «η ζωγραφική 

αποτελεί ‘σιωπηλή ποίηση’ και η ποίηση ‘ομιλούσα εικόνα’».
18

 Ο στίχος του Οράτιου 

θεωρείται πως ουσιαστικά αποτελεί ένδειξη της καθολικής αποδοχής που εξακολουθούσε ν’ 

απολαμβάνει η θέση του Σιμωνίδη πέντε σχεδόν αιώνες αργότερα ενώ, με τη σειρά του, 

συνέβαλλε δραστικά στο να επιβιώσει και να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στον Δυτικό κόσμο 

από την Αναγέννηση και ύστερα. 

Έτσι, παρόλο που ο Οράτιος με τον στίχο αυτό χρησιμοποιεί την αντιπαραβολή 

ποίησης και ζωγραφικής προκειμένου να επισημάνει τη συγγένειά τους ουσιαστικά μόνον σε 

ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ‘διαβάζονται’ κάποια έργα, αυτή πήρε 

καθολικό χαρακτήρα και απέκτησε μία αυθύπαρκτη υπόσταση, αντανακλώντας ουσιαστικά 

την αντίληψη που κυριαρχούσε στο μεταίχμιο μεταξύ αρχαϊκής και κλασσικής περιόδου και 

αποτυπώθηκε επιγραμματικά από τον Σιμωνίδη. 

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αγγελάτο (2017, σ.84), κατά την εποχή αυτή ποίηση και 

ζωγραφική συγκλίνουν σε βαθμό που να θεωρούνται σχεδόν ταυτόσημες και αυτός ο 

ισοσκελισμός τους δεν μπορεί κατά βάση παρά να συνδέεται με το θαυμαστό αποτέλεσμα της    

καθ’ ομοιότητα  καλλιτεχνικής μορφοποίησης που επιτυγχάνουν όπου το μέγεθος μορφοποιείται 

μιμητικά, κατά τη συναρμογή των δύο τεχνών, στον άξονα αναφορών της ομοιότητας και 

                                                           
18

 «Σιμωνίδης την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν προσαγορεύει, την δε ποίησιν ζωγραφία λαλούσαν». 

Πλούταρχος, Ηθικά τ. ΙΧ. Πότερον Αθηναίοι κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι,346,3, (De Gloria 

Atheniensium III 346f–347c). 

http://athensdialogues.chs.harvard.edu/cgi-bin/WebObjects/athensdialogues.woa/wa/dist?dis=56#anchorn.1
http://athensdialogues.chs.harvard.edu/cgi-bin/WebObjects/athensdialogues.woa/wa/dist?dis=56#anchorn.1
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ασφαλώς δεν αίρει την προφανή διαφορά των εκφραστικών μέσων τους.
19

 Στη βάση της 

συγγένειάς τους βρίσκεται η κοινή επιδίωξη της (ανα)παράσταση και τα εκφραστικά μέσα 

που καθεμιά χρησιμοποιεί για επιτύχει τον σκοπό της μπορούν να λειτουργήσουν όπως και τα 

εκφραστικά μέσα της άλλης, χωρίς όμως να χάνουν και τις αρχικές τους ιδιότητες. Έτσι, οι 

λέξεις μπορούν επίσης και να δείχνουν αν και εξακολουθούν να είναι λέξεις που αφηγούνται, 

ενώ τα χρώματα και σχήματα μπορούν επίσης και να αφηγούνται, χωρίς όμως να παύουν να 

δείχνουν.
20

 

Ωστόσο, αυτή η ισοτιμία ποίησης και ζωγραφικής, όπως την πρέσβευε ο Σιμωνίδης, 

σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως ήταν ομόφωνα αποδεκτή και δεν είχε 

γνωρίσει σθεναρή αμφισβήτηση. Μόλις στα τέλη του πρώτου τετάρτου του 5
ου

 αι. π. Χ., ο 

ομότεχνος του Σιμωνίδη Πίνδαρος, στον τέταρτο Νεμεονικό του, προβαίνει, όπως συχνά 

άλλωστε στα έργα του, σε σύγκριση μεταξύ της ποίησης και των δημιουργημάτων των 

εικαστικών τεχνών, ζωγραφικής και γλυπτικής, αναφορικά με την ικανότητά τους να 

εξασφαλίσουν το αποτελεσματικότερο εγκώμιο των κατορθωμάτων του αθλητή. Έτσι, για 

τον Πίνδαρο, η ωδή του υπερτερεί γιατί είναι λευκότερη και από το Παριανό μάρμαρο 

(Πάριου λίθου λευκότερον, 81), και ξεχωρίζει σε αξία όπως ο χρυσός από όλα τα άλλα υλικά, 

αντάξια να εξυμνεί βασιλείς (82-85). Επίσης, δεν έχει τη στατικότητα του αγάλματος και της 

ζωγραφικής αλλά διαθέτει τη δύναμη να φτάσει μέχρι τον Κάτω Κόσμο (85-86).
21

 

Ο Πλάτωνας δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο ζήτημα της αντιπαράθεσης λόγου/ 

εικόνας, συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι να εικάσουμε σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις που από 

ενδείξεις που έχει δώσει στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων που μας παρουσιάζει στα 

έργα του. Αν και οι έντονες αντιπαραθέσεις και η διαρκής διάσταση απόψεων χαρακτηρίζουν 

το κλίμα που κυριαρχεί μεταξύ των σχολιαστών του έργου του, φαίνεται πως τουλάχιστον 

υπάρχει συμφωνία ως προς τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν πως ο μεγάλος φιλόσοφος 

αντιμετώπιζε την ποίηση και τη ζωγραφική ως στενά συγγενικές εκδηλώσεις που υπάγονται 

αμφότερες στην ευρύτερη κατηγορία των τεχνών.
22

 Ο Πλάτωνας ασκεί λοιπόν δριμεία 

κριτική σε όλες τις τέχνες αδιάκριτα, καταλογίζοντάς τους, ειδικά στην Πολιτεία, πως 

                                                           
19

 Αγγελάτος, Δημ. (2017). 
20

 ό.π., 85,86 

21
 [……] εἰ  δέ τοι μάτρῳ μ' ἔ τι Καλλικλεῖ  κελεύεις στάλαν θέμεν Παρίου λίθου λευκοτέραν: ὁ  χρυσὸ ς 

ἑ ψόμενος αὐ γὰ ς ἔ δειξεν ἁ πάσας, ὕ μνος δὲ  τῶν ἀ γαθῶν ἑ ργμάτων βασιλεῦ σιν ἰ σοδαίμονα τεύχει 85 

φῶτα: κεῖ νος ἀ μφ' Ἀ χέροντι ναιετάων ἐ μὰ ν [140] γλῶσσαν εὑ ρέτω κελαδῆ τιν, Ὀρσοτριαίνα ἵ ν' ἐ ν ἀ γῶνι 

βαρυκτύπου θάλησε Κορινθίοις σελίνοις: τὸ ν Εὐ φάνης ἐ θέλων γεραιὸ ς προπάτωρ βλ. Τάτση, Ά., Πινδάρου 

Νεμεόνικοι:Προίμια-Μελέτη δομής, Ανακτήθηκε από 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/35459#page/152/mode/2up     (14/07/2020)  

22
 Plato’s Aesthetics. (n.d) Ανακτήθηκε από  https://plato.stanford.edu/entries/plato-aesthetics/ 

(23/07/2020) 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/35459#page/152/mode/2up
https://plato.stanford.edu/entries/plato-aesthetics/
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απέχουν από την αλήθεια των Ιδεών και επιδίδονται σε μία στείρα και ηθικά επικίνδυνη 

κατασκευή αντιγράφων της πραγματικότητας που λόγω της ψευδαισθητικής τους διάστασης, 

στα πλαίσια της μίμησης, εξαπατούν και διαφθείρουν τον άνθρωπο απευθυνόμενες στο 

επιθυμητικόν, το κατώτερο μέρος της ψυχής που ταυτίζεται με τα ένστικτα.
23

 Ωστόσο, κατά 

τον Δημήτρη Αγγελάτο (2017), μπορεί κανείς ήδη να διακρίνει ψήγματα αλλαγής από τις 

αντιλήψεις οι οποίες κυριαρχούσαν στις αρχές του 5
ου

 αι τα οποία υποδηλώνουν μία στροφή 

προς την υπέρβαση του παραδείγματος της ομοιότητας, δηλ. της επανάληψης, του 

διπλασιασμού του αισθητού.
24

 Οι καλλιτέχνες αρχίζουν να επεμβαίνουν στην αναπότρεπτη 

ροή του Χρόνου, επιλέγοντας κάθε φορά εκείνη την οπτική γωνία θέασης που κρίνουν αρμόδια 

για τη μιμητική επεξεργασία εικόνων, τις οποίες εντέλει μορφοποιούν ‘κρατώντας’ τες σε 

ορισμένη απόσταση από τα αναφερόμενά τους.
25

 Ουσιαστικά, διεκδικούν τη δήλωση της 

παρουσίας τους μέσω της άρνησής τους να υποκύψουν πλέον σε μία τέχνη ψευδαισθητικού 

πολλαπλασιασμού και επεμβαίνουν εισάγοντας μία «προωθημένη (ανα)παραστατική εκδοχή 

της μίμησης… καθώς η καλλιτεχνική μορφοποίηση δεν λειτουργεί πλέον χάρη στην 

επανάληψη (διπλασιασμό) των ορατών αλλά χάρη στην απόδοση του ορατού» (Αγγελάτος, 

2017).
26

 

Με τον Αριστοτέλη, η υπέρβαση της ομοιότητας θα είναι πλήρης, ενώ ποιητική και 

εικαστική έκφραση εξετάζονται από κοινού στην Ποιητική εφόσον ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία που ως συστατική της αρχή έχει τη μίμηση. Ωστόσο, η μίμηση για τον Αριστοτέλη 

δεν είναι καταδικαστέα όπως ήταν για τον Πλάτωνα αλλά νομιμοποιείται πλήρως εφόσον 

εμφανίζεται ως «δημιουργική ανθρώπινη δύναμη με υψηλές προσληπτικές επιδιώξεις-την 

κατάκτηση δηλαδή της εμπεριστατωμένης γνώσης, του άρτιου συλλογισμού αλλά και την 

αισθητική ευχαρίστηση σ’ ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο καλλιτεχνικών κανόνων και 

πολιτισμικής παράδοσης».
27

 Έτσι, το έργο τέχνης είναι η αποτύπωση «αφενός της 

ενεργοποίησης ουσιωδών μορφικών καλλιτεχνικών στοιχείων τα οποία είναι δυνάμει παρόντα 

στη γνώση του δημιουργού και στο αποτέλεσμα του έργου του, αφετέρου κανονιστικά 

συντεταγμένες». (Αγγελάτος, 2017).
28

 Η μίμηση ως δημιουργία παραγωγής απόλυτα πιστών 

αντιγράφων όπως την θαύμαζε η πρώιμη κλασσική εποχή έχει παρέλθει και την θέση της έχει 

πλέον πάρει η μίμηση ως σύνθεση επιμέρους τμημάτων όπως βρίσκονται στη φύση με βάση 
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τη δημιουργία προτύπων βοηθώντας μας ν’ αντιληφθούμε καλύτερα τις Ιδέες που διέπουν τη 

λειτουργία του κόσμου.
29

 

Ωστόσο, ο Αριστοτέλης παρόλο που αναφέρεται γενικά στις τέχνες στις οποίες 

συμπεριλαμβάνει τόσο τις εικαστικές τέχνες όσο και τις τέχνες του λόγου, μπορεί να 

διατυπώνει κάποιες κοινές αρχές οι οποίες διέπουν τη λειτουργία τους, σε καμία περίπτωση 

όμως δεν υποστηρίζει την ταυτότητα των διαφορετικών μορφών τέχνης. Αντιθέτως, θεωρεί 

ότι κάθε είδος τέχνης έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κατηγοριοποιεί τις μεταξύ τους 

διαφορές σε τρεις γενικές κατηγορίες: α) στα υλικά μέσα της μίμησης β) στο αντικείμενο 

αναφοράς γ) στον τρόπο δομικής σύναψης των υλικών μέσων και αντικειμένου. Ο τρόπος με 

τον οποίο ο δημιουργός διαχειρίζεται τα στοιχεία αυτά μπορεί δυνητικά να οικοδομήσει το 

οργανικό τρίπτυχο ευχαρίστηση- γνώση- συλλογισμός, συνδυάζοντας στοιχεία από όλες τις 

παραμέτρους των συστατικών μορφής με βάση την αρχή της μίμησης όπως προκύπτει από 

την ανθρώπινη εμπειρία.
30

 

Κατά τον Μεσαίωνα, η επικράτηση των επτά «ελεύθερων τεχνών» ως υποδειγματική  

εκπαιδευτική μέθοδος, σε συνδυασμό με την έντονη εικονοκλαστική διάθεση που οφείλονταν 

στην έμφυτη δυσπιστία της Εκκλησίας απέναντι στην ανθρώπινη αναπαράσταση και τον 

κοινωνικό υποβιβασμό των καλλιτεχνών που ασχολούνταν με τις εικαστικές τέχνες σε 

‘χειρώνακτες’ επειδή ασκούσαν την τέχνη τους προκειμένου να βιοποριστούν, ανέτρεψαν τη 

δυναμική που το δόγμα ‘ut pictura poesis’ είχε διαμορφώσει υπέρ της στενής συγγένειας 

λόγου και εικόνας και, συνεπώς, εικαστικών τεχνών και τεχνών του λόγου. Χρειάζεται λοιπόν 

να περιμένει κανείς την ανάδυση του Ουμανισμού στην Ιταλία κατά τον 15
ο
 αι. για να 

επανέρθει ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή κυρίως τις προσπάθειες των εικαστικών 

καλλιτεχνών να διεκδικήσουν την αναβάθμιση της κοινωνικής τους θέσης. Πράγματι, οι 

υπέρμαχοι της ανάγκης αναγνώρισης της προσφοράς των εικαστικών τεχνών ως ισότιμης μ’ 

εκείνη των τεχνών του λόγου δεν θα μπορούσαν να έχουν βρει καλύτερο επιχείρημα περί της 

ισοτιμίας των τεχνών από εκείνο που είχε διατυπωθεί από τη μεγαλύτερη αυθεντία της 

αρχαιότητας, τον Αριστοτέλη, και το οποίο είχε επαναδιατυπώσει και επικαιροποιήσει 

μερικούς αιώνες αργότερα ο Οράτιος. 

Από τις αρχές του 15
ου

 αι. με το De Pictura Alberti  έως και τo 1766, οπότε ο Lessing 

εκδίδει το βιβλίο του Λαοκόων - Περί των ορίων της Ποίησης και της Ζωγραφικής, οι 

ελάχιστες διασωζόμενες αποστροφές του λόγου του Αριστοτέλη και του Οράτιου θα 
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αποτελέσουν στην ουσία το εφαλτήριο για τη διαμόρφωση μιας σχεδόν απόλυτης 

επικράτησης της αντίληψης ότι ζωγραφική και ποίηση όχι μόνον είναι συγγενικές αλλά θα 

πρέπει ιδανικά να διαπλέκονται σ’ έναν σφιχτό εναγκαλισμό που δεν θα απέρριπτε ιδανικά 

ακόμη και την πλήρη ταύτιση. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι θεωρητικοί των 

τεχνών λαμβάνουν ελευθερίες αναφορικά με την ερμηνεία των αρχαίων πηγών που σήμερα 

φαντάζουν ασύλληπτες για οποιονδήποτε φιλοδοξεί να τηρήσει μία -έστω και ελάχιστα- 

επιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο R.W.Lee χαρακτηρίζει 

τη μέθοδό τους «προκρούστεια» εφόσον δεν δίστασαν να εφαρμόσουν στη ζωγραφική 

θεωρίες και αρχές οι οποίες δεν είχαν διατυπωθεί γι’ αυτήν προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

την επιδίωξή τους, να καταστήσουν τις δύο τέχνες ομότιμες.
31

 

Η πρώτη απόπειρα αυτού του είδους εντοπίζεται το 1435 στη Φλωρεντία όταν ο 

Alberti θα εκδώσει στα λατινικά την περίφημη πραγματεία του De Pictura.
32

 Ο Alberti ήθελε 

με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσει το κενό το οποίο είχε δημιουργηθεί στη θεωρία των 

τεχνών επειδή από την αρχαιότητα είχαν διασωθεί πραγματείες οι οποίες αναφέρονταν 

συγκεκριμένα στις ποιητικές τέχνες, ειδικά σε ότι αφορά το συγγραφικό έργο του Αριστοτέλη 

και του Οράτιου, παρόλο που θεωρητικά σε αυτές οι συγγραφείς ισχυρίζονταν ότι 

αναφέρονταν σε όλες τις τέχνες γενικότερα. Έτσι, o Alberti ακολουθεί σχεδόν αυτούσια τη 

δομή του Ars Poetica του Οράτιου, ενώ αφιερώνει τα κεφάλαια ΙΙ & ΙΙΙ στις σχέσεις ποίησης 

και ζωγραφικής. Εισάγει την περίφημη istoria, μεταγραφή της ελληνικής λέξης ιστορία, για 

να δηλώσει μία νέα κατηγορία ζωγραφικής η οποία χαρακτηρίζεται από την έντονη 

αφηγηματικότητα, το εξευγενισμένο θέμα και το εκλεπτυσμένο σχέδιο έχοντας μεγάλη 

παιδευτική αξία για τον θεατή.
33

 Προτρέπει λοιπόν τους ζωγράφους να αναζητήσουν τα 

πρότυπα σωστής χρήσης της ιστορίας σε ποιητές και ρήτορες λέγοντας πως η επιλογή του 

σωστού θέματος συμβάλλει καθοριστικά στην αναγνώριση της αξίας του ζωγράφου, ο 

οποίος, εφόσον δεν προσβλέπει με το έργο του να αποκτήσει υλικό πλούτο αλλά γνώση, 

μπορεί να διδαχθεί από τους ποιητές ποια θέματα είναι χρήσιμα για να ζωγραφίσει (Westfall, 

1969),
34

 ενώ και στα εκφραστικά μέσα τα δάνεια είναι θεμιτά εφόσον «ποιητές και ρήτορες οι 

οποίοι έχουν πολλά καλολογικά στοιχεία κοινά με τους ζωγράφους και έχουν ευρεία γνώση 
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πολλών πραγμάτων μπορούν να δώσουν υλικό για τις ιστορίες».
35

 Συνεπώς, οι ζωγράφοι 

μπορούν να προσβλέπουν σε ποιητές και ρήτορες και στην τέχνη τους για να διδαχθούν και 

να γίνουν καλύτεροι εφόσον οι τέχνες τους είναι τόσο συγγενικές. 

Σταδιακά, με το πέρασμα στον 16
ο
 αι. και την επικράτηση του Ουμανισμού, το δόγμα 

του ut pictura poesis, όπως το αντιλαμβάνονταν οι θεωρητικοί της εποχής, αποτέλεσε τη 

βάση για τη διαμόρφωση των πρώτων θεωριών της τέχνης. Έτσι, αναπτύχθηκε μία γλώσσα η 

οποία θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ‘αριστοτελίζουσα’, και διακήρυττε ότι τόσο η 

ζωγραφική όσο και η ποίηση είχαν ως σκοπό τους τη μίμηση της φύσης, όπου με τον όρο 

φύση αναφέρονταν κυρίως στην ανθρώπινη φύση, όχι όμως αποδίδοντάς την ως είναι αλλά 

ως όφειλε να είναι, αφού είχε καθαρθεί από οτιδήποτε «τοπικό ή περιστασιακό και τυχαίο, 

εξαγνισμένη από το εκκεντρικό και το μη φυσιολογικό, έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτική 

με την πλήρη έννοια του όρου».
36

 Ο 16
ος

 αι. δεν είχε ακόμη εναγκαλισθεί πλήρως το αξίωμα 

περί ‘ιδανικής μίμησης’ με αποτέλεσμα να ενυπάρχουν ακόμη ψήγματα της θεωρίας περί 

μιμήσεως ως ακριβούς αντιγραφής της φύσης, απόηχο όπως είδαμε της αντίληψης περί τέχνης 

της πρώιμης κλασσικής εποχής όπως εμφανιζόταν στον Σιμωνίδη. Ουσιαστικά οι δύο 

αντιλήψεις συμβάδιζαν, όπως συμβαίνει σε κάθε μεταβατική περίοδο, παρόλο που οι θέσεις 

που υποστήριζαν ήταν τουλάχιστον αντιφατικές.
37

 Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε 

κορυφαίους θεωρητικούς εκείνης της εποχής όπως ο Lodovico Dolce διαπιστώνει κανείς στο 

ίδιο έργο, το Dialogo della Pittura, αφενός να δίνεται ο ορισμός της ζωγραφικής ως «μίμηση 

της φύσης» και αφετέρου να περιγράφει ως στόχο του καλλιτέχνη «όχι μόνον να μιμείται 

αλλά να υπερβαίνει τη φύση».
38

Φυσικά, έχοντας επίγνωση της αναντιστοιχίας των λόγων 

του, στη συνέχεια διευκρινίζει πως η βελτιωτική παρέμβαση του καλλιτέχνη αποβλέπει μόνο 

στην ανθρώπινη μορφή, σε όλα τα άλλα η φύση δεν δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω 

βελτίωσης αποτελώντας αντανάκλαση του Θείου.
39

 

Προκειμένου να επιτύχει την έκφραση του ιδανικού και να τελειοποιήσει τις πιθανές 

ατέλειες της φύσης οι καλλιτέχνες θα πρέπει να στραφούν σε μοντέλα, σε παραδειγματικά 

έργα προγενέστερων δημιουργών που είχαν καταφέρει ήδη να το αποτυπώσουν στα έργα 

τους. Ενώ δεν αποκλείονταν πιο σύγχρονοι δημιουργοί, όπως ο Ραφαήλ, ο Λεονάρντο ντα 

Βίντσι και ο Μιχαήλ Άγγελος, η παραίνεση περί προτύπων αφορά κυρίως την αρχαιότητα και 

τα έργα της ελληνορωμαϊκής τέχνης, τα οποία εξελίσσονται πλέον στον απόλυτο κανόνα των 
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τεχνών. Ωστόσο, σταδιακά αυτή η ‘λατρεία’ της αρχαιότητας έφτασε στο σημείο να πνίγει 

κάθε δημιουργική παρόρμηση, οδηγώντας σε μία τέχνη φορμαλιστική και χωρίς δημιουργική 

πνοή, η οποία ενώ διακήρυττε πως ακολουθούσε το πνεύμα των λόγων του Αριστοτέλη, στην 

ουσία αποτελούσε πλήρη διαστρέβλωσή του.
40

 

Τον 17
ο
 αι. στο έργο του Bellori αυτή η θεωρία έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί και 

εξελιχθεί στο απόλυτο credo της θεωρίας των τεχνών. Για τον Bellori ο καλλιτέχνης πρέπει 

στο έργο του να αποτυπώνει την Ιδέα, όχι όπως την όριζε ο Πλάτωνας αλλά όπως είχε 

προκύψει από τη ζύμωση που είχαν υποστεί τα ψήγματα της Αριστοτελικής σκέψης ως 

αποτύπωση μιας επιλεκτικής και διορθωτικής παρέμβασης επί της φύσης, προκειμένου να 

επιτευχθεί το τέλειο. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία προϋπάρχουσα  Ιδέα που απολαμβάνει 

μεταφυσική αυτοτέλεια αλλά προκύπτει εκ των υστέρων, ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

‘απόσταξής’ της από τη φύση την οποία επιτελεί ο καλλιτέχνης με το βίωμά του.
41

 

Υπόδειγμα, ίσως το μοναδικό, καλλιτέχνη ο οποίος μπόρεσε με το έργο του να 

αποτυπώσει αυτή την υπέρτατη επιδίωξη σύγκλισης ποίησης λόγου και ζωγραφικής είναι ο 

Nicolas Poussin του οποίου το έργο θεωρείται πως απηχεί έναν τέτοιου είδους 

διακαλλιτεχνικό ορίζοντα. Κατά τον Αγγελάτο (2017), τα έργα του Poussin αποτυπώνουν τις  

θεωρητικές απόψεις του για τη ρηματική πλευρά (αφήγηση/λόγος) του ζωγραφικού έργου 

και, ειδικότερα για τον τρόπο που οργανώνεται η κατά το (ανα)παραστατικό παράδειγμα της 

μίμησης μορφοποίηση όσων έχουν επιλεγεί να εξεικονιστούν ‘μιλώντας’, όπως εξηγεί ο ίδιος 

σε επιστολές του στους P.F.Chantelou και R.F.Chambrai.
42

Η πλειοψηφία όμως των 

ομότεχνών του δεν είχε την ίδια τύχη. 

Το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν οι τέχνες λόγω της τερατώδους παρέκβασης που 

είχε υποστεί κατά τον 16
ο
 και 17

ο
 αι. το πνεύμα της ρήσης του Οράτιου ut pictura poesis, είχε 

καταστεί πλέον πασιφανές στα μέσα του 18
ου

 αι. όταν και οι επικριτικές φωνές άρχισαν πλέον 

να ακούγονται δυνατότερα από τους υπερμάχους της. Εξάλλου, επρόκειτο για αντίληψη που 

δεν ταίριαζε στο νέο πνεύμα του Διαφωτισμού. Έτσι, ο Diderot, δεκαπέντε χρόνια πριν από 

τον Lessing και τον Λαοκόωντα του, στην Επιστολή για τους κωφάλαλους προς χρήσιν όσων 

ακούν και βλέπουν, εκθέτει τις απόψεις του για τη σχέση λόγου και εικόνας και 

«επιχειρηματολογεί σχετικά με τη θεμελιώδη, συνθεσιακής υφής διαφορά μεταξύ ποίησης και 

ζωγραφικής, καθώς και ως προς το ότι η πρώτη διακρίνεται για την εικονικότητά της. Τα 
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επιχειρήματα του αποδομούν επί της ουσίας την κατά Batteux κανονιστική λογική της 

ταύτισης των δύο καλλιτεχνικών ιδιωμάτων».
43

 

O Lessing με το βιβλίο του Λαοκόων, που φέρει τον ιδιαίτερα διασαφητικό, ως προς 

τις προθέσεις του συγγραφέα, υπότιτλο Περί τον ορίων της Ζωγραφικής και της Ποιήσεως, θα 

διατυπώσει πλέον ανοιχτά αυτό που για αρκετό καιρό ψιθυρίζονταν χαμηλόφωνα μεταξύ των 

κύκλων των θεωρητικών της τέχνης, δηλαδή την αμφισβήτηση του δόγματος ut pictura 

poesis και την ανάγκη αναγνώρισης των ορίων μεταξύ των ειδών της τέχνης. Αφετηρία του 

Γερμανού θεωρητικού ήταν η πρόθεσή του να επικρίνει τις υπερβολές στις οποίες είχαν 

επιδοθεί η αλληγορική ζωγραφική και η περιγραφική ποίηση της εποχής του. Έτσι, στο έργο 

του διακηρύσσει ότι ζωγραφική και ποίηση έχουν εγγενείς διαφορές καθώς η 

αφηγηματικότητα της πρώτης είναι καταδικασμένη εκ φύσεως να μην μπορεί να υπερβεί την 

απεικόνιση του στιγμιαίου ενώ, αντίθετα, η ποίηση έχει τη δυνατότητα της περιγραφής 

πράξεων σε ακολουθία. Επιπλέον, καθεμιά χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα έκφρασης που 

έχουν διαφορετικούς τρόπους χειρισμού και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε θέμα 

θα πρέπει να αποδίδεται.  

Συνεπώς, ζωγραφική και γλυπτική θα πρέπει να παραιτηθούν από  έργα αλληγορικού 

και αφηγηματικού χαρακτήρα ενώ η ποίηση θα πρέπει να σταματήσει να επιμένει στις 

αναλυτικές περιγραφές και να επιδιώκει διεξοδικές απεικονίσεις. Ο Lessing θα εξετάσει 

επίσης το θέμα του άσχημου στην τέχνη υποστηρίζοντας πως η σαφής διάκριση των τεχνών 

θα συντελέσει στο να περιοριστεί η διαπραγμάτευσή του στις τέχνες του λόγου που μπορούν 

να το διαπραγματευτούν πιο ανώδυνα εφόσον χαρακτηρίζονται από γρήγορες εναλλαγές ενώ 

θα εξοριστεί δια παντός από την θεματολογία των εικαστικών τεχνών που θα πρέπει να 

απασχολούνται αποκλειστικά με το κάλλος. Καταλήγοντας, ο Γερμανός θεωρητικός της 

τέχνης αποτολμά και ιεραρχική αξιολόγηση των τεχνών αποδίδοντας τα πρωτεία στην ποίηση 

καθώς θεωρεί πως είναι πιο ικανοποιητική για τον δέκτη λόγω της συνεχούς ροής της, τον 

πλούτο των εικόνων που υποβάλλει, τη διέγερση εντονότερων συναισθημάτων και την 
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της μίμησης που ο Έλληνας φιλόσοφος καθιέρωσε για τις καλές τέχνες του προκάλεσε αίσθηση,  

συμπληρώνοντας πως του φάνηκε ορθό να την εφαρμόσει και στη ζωγραφική η οποία είναι βωβή ποίηση. Για το 

πλήρες κείμενο βλ. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batteux_-_Les_Beaux-

Arts_r%C3%A9duits_%C3%A0_un_m%C3  %AAme_principe.djvu  (15/07/2020) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batteux_-_Les_Beaux-Arts_r%C3%A9duits_%C3%A0_un_m%C3%20%20%AAme_principe.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batteux_-_Les_Beaux-Arts_r%C3%A9duits_%C3%A0_un_m%C3%20%20%AAme_principe.djvu
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παιδευτική της αποτελεσματικότητα λόγω της αποτελεσματικότερης προβολής προτύπων και 

αξιών.
44

 

Η ανατροπή του δόγματος ut pictura poesis κατέστη ολοκληρωτική όταν ο Καντ 

ισχυρίστηκε πως αυτό που έχει σημασία όταν αναφέρεται κανείς στο ωραίο δεν είναι ούτε η 

σχέση του με τη φύση ούτε οι στόχοι του  αλλά πως το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι, 

αφήνοντας έτσι πίσω την έννοια της μίμησης όπως την όριζαν οι θεωρίες των τεχνών από 

τους κλασικούς χρόνους.
45

 Σύμφωνα με τον Αγγελάτο (2017), για τον Καντ η τέχνη δεν έχει 

πλέον ως στόχο της τη δημιουργία αντιγράφων της φύσης ή του πραγματικού αλλά 

αυτονομείται και γίνεται αυτεξούσια, υπό την έννοια ότι αναζητά τους νόμους που τη διέπουν 

στον ίδιο της τον εαυτό, στις δικές της λειτουργίες. Έχει λοιπόν τους δικού της νόμους και 

δομείται εντός της συνείδησης του ατόμου παρακάμπτοντας την ορθοδοξία της 

εργαλειοποιημένης εξωτερικής πραγματικότητας/ φύσης (natura naturata), την υποκείμενη, 

συνεπώς σε εξωραϊσμό και ομότροπες διορθώσεις, όσο και για την υποκατάστασή της από τα 

παραδειγματικά καλλιτεχνικά έργα του παρελθόντος, για να τραφεί στη δυναμική θεώρηση 

της εξωτερικής πραγματικότητας/ φύσης ως ζωντανού, παραγωγικού οργανισμού (natura 

naturans), αναλόγου, όχι όμως εφάμιλλου, ως προς τη συναρμογή αντιθετικών και 

συγκρουόμενων ή εξισορροπητικών παραγόντων του ίδιου του καλλιτέχνη.
46

 Καθοδηγητικό 

ρόλο στην καλλιτεχνική διαδικασία καλείται πλέον να παίξει όχι μόνο το ωραίο αλλά κυρίως 

το υψηλό. 

Ουσιαστικά η πεποίθηση τούτης της εποχής είναι ότι κάθε είδους πηγάζει από την ίδια 

την απόλυτη Ιδέα και στοχεύει στην αισθητική αναπαράσταση του απολύτου ενώ για πρώτη 

φορά γίνεται λόγος για τη σημασία που έχει «το υποκειμενικό πρίσμα θεώρησης του ωραίου 

και υψηλού από την πλευρά και του δημιουργού του καλλιτεχνικού έργου και του αποδέκτη 

του».
47

 Στο επίκεντρο πλέον περνά το υποκείμενο και ο τρόπος που αυτό προσλαμβάνει το 

ωραίο και απορρίπτεται κάθε είδους αυθεντία που εκπηγάζει σε κάποιο ιδεολογικό σύστημα 

ή μόρφωμα εξωτερικά επιβαλλόμενων και, συνεπώς, αυθαίρετων αξιών με απόλυτη ισχύ. 
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Όλα εκπηγάζουν από την κριτική δύναμη του ατόμου που του δίνει την ικανότητα να 

στοχάζεται αναφορικά με τις αισθητικές εμπειρίες του.
48

 

Επομένως, σταδιακά η ιδέα της διακαλλιτεχνικότητας επανέρχεται και πάλι στο 

προσκήνιο μετά από τον Lessing μέσω μιας άλλης βάσης. Βασική επιδίωξη δεν συνιστά 

πλέον η μίμησης ως μεθόδου (ανα)παράστασης της φύσης αλλά, στο πλαίσιο της επικράτησης 

των ιδεών του Ιδεαλισμού ως αντανάκλασης του απόλυτου. Μάλιστα, στην ουσία γίνεται 

πλέον περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτά λόγος για τη διαμεσικότητα, εφόσον στο επίκεντρο 

της συζήτησης τίθεται το καθολικό έργο τέχνης το οποίο θα συνδυάζει σε απόλυτο βαθμό το 

ωραίο και το υψηλό και για κάτι τέτοιο απαιτείται η συνδρομή των διαφορετικών μέσων κάθε 

τέχνης εφόσον καθεμία αδυνατεί, καθώς εκ φύσεως τα μέσα της είναι περιορισμένα, να 

αποδώσει το όλον που το απόλυτο εκπροσωπεί.
49

 Έτσι, ο Schelling θα θεωρήσει υπόδειγμα 

τέτοιου έργου το δράμα της αρχαιότητας και τη Θεία Κωμωδία του Δάντη για την οποία 

γράφει πως «το θείο αυτό έργο δεν είναι πλαστικό, ζωγραφικό, ούτε μουσικό αλλά μάλλον 

όλα αυτά ταυτόχρονα και σε μία συντεταγμένη αρμονία. Δεν είναι δραματικό, επικό, ούτε 

λυρικό αλλά μάλλον ένας εντελώς ανεπανάληπτος, μοναδικός και ασύγκριτος συνδυασμός 

όλων αυτών».
50

 Πρότυπο ζωγραφικής έκφρασης ήταν τα έργα του Caspar David Friedrich 

Μόνος στη θάλασσα και Οδοιπόρος επάνω από τη θάλασσα της ομίχλης.
51

 

Ωστόσο, η στενή συγγένεια μεταξύ των τεχνών δεν συνεπαγόταν ισοτιμία αφού η 

Ποίηση είχε πλέον τα πρωτεία μεταξύ τους, αν και αυτή ορίζονταν ως κάτι ευρύτερο, ως η 

κοινή συνιστώσα όλων. Θεωρητικοί της τέχνης όπως ο Ruskin κατέκριναν το τέλμα στο 

οποίο είχαν περιέλθει και οι δύο τέχνες λόγω των έντονων διαμαχών μεταξύ των οπαδών της 

υπερίσχυσης της μιας ή της άλλης ενώ, κατά τη γνώμη του, ήταν προφανές πως η Ποίηση 

ήταν η μόνη που μπορούσε να χρησιμοποιήσει εξίσου αποτελεσματικά χρώμα και λέξεις για 

τους πιο ευγενείς σκοπούς.
52

 

Έτσι, η αναγωγή της μορφοποίησης του απολύτου σε απόλυτη επιδίωξη όλων των 

τεχνών, ρηματικών και μη ρηματικών, αφενός προεξοφλούσε, ως απαραίτητη προϋπόθεση τη 

σύγκλιση και σύναψή τους, αφετέρου έθετε ως επιτακτική την ανάγκη της εκ νέου 
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διαπραγμάτευσης των μέσων με τα οποία κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστεί εφικτό.
53

 

Έτσι, συνεχίζει ο διακεκριμένος ερευνητής «αντί του απόλυτου, αντικείμενο των 

αναπαραστατικών διεργασιών των τεχνών θα γίνει η παροντικότητα με την έννοια του 

«ακαριαίου περάσματος μέσα σ’ έναν χωρίς τέλος Χρόνο, ως παροντική ανάδυση του τάδε, 

το οποίο και αποσπάται από το χρονικό συνεχές του ποσοτικοποιημένου χρόνου και 

εκδιπλώνεται εν είδει στροβίλου, για να εκθέσει το πυκνό πλέγμα μεταξύ της συνείδησης και 

της εμπειρίας του κόσμου».
54

 Η συγγένεια μεταξύ των τεχνών, το ut pictura poesis, 

μεταστοιχειώνεται αυτήν τη φορά σε μία νέα καλλιτεχνική επιλογή η οποία «βασίζεται στη 

«φύσει» διασύνδεση των αναπαραστατικών διεργασιών με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχουν οι 

καλλιτέχνες να ‘βλέπουν’ την παροντικότητα των ενεστώτων πραγμάτων του κόσμου την 

οποία προσλαμβάνουν ως στρόβιλο, ισχυρά ερεθίσματα ενέργειας που προσλαμβάνουν με τη 

μορφή σοκ».
55

 Τα έργα του Balzac, οι κριτικές τέχνης του Baudelaire αλλά και η βασική 

επιδίωξη των Ιμπρεσιονιστών περί απόδοσης της ακαριαίας εντύπωσης θα αποτυπώσουν το 

πνεύμα της εποχής με τον καλύτερο τρόπο. Ωστόσο, με την αυγή του 20
ου 

αι. η κατάσταση θα 

ανατραπεί για μία ακόμη φορά.  

β. Ut pictura poesis. μία σύντομη ιστορική αναδρομή.  

Από τις αρχές του 20
ου

 αι. έως σήμερα. 
 

Με την εμφάνιση του μοντερνισμού, η θεωρία της σύζευξης των τεχνών  δέχεται ολομέτωπη 

επίθεση, αυτή τη φορά κυρίως από τον χώρο των κριτικών των εικαστικών τεχνών. Η 

κυριαρχούσα τάση του, ο Φορμαλισμός, ιδίως με τη μορφή της αφαίρεσης, διακηρύττει την 

ανάγκη πλήρους έκπτωσης του θέματος προς όφελος της φόρμας. Συνεπώς, στη μοντέρνα 

τέχνη δεν δύναται να υπάρξει χώρος για αφηγηματικές παρεκτροπές και λογοτεχνικές 

παρεκβάσεις που θα έθεταν υπό κίνδυνο την καθαρότητα της εικονικότητας την οποία 

οφείλουν να εξυπηρετούν απερίσπαστα οι εικαστικές τέχνες. Για τον Φορμαλισμό η οπτική 

εικόνα, με την έννοια της στιγμιαίας αντίληψης μιας αποκρυσταλλωμένης στιγμής στο χώρο 

και το χρόνο έχει πλήρη αυτονομία και θα πρέπει να είναι κυρίαρχη. Η φόρμα ταυτίζονταν με 

τον φορέα του νοήματος.
56

 

Ο Clement Greenberg (1940), ένας από τους γνωστότερους θεωρητικούς της τέχνης 

και υποστηρικτής της αφαίρεσης, στο άρθρο του με τον χαρακτηριστικό τίτλο  Προς έναν νέο 
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Λαοκόωντα όπου κλείνει το μάτι στον Lessing υποστηρίζει πως οι τέχνες είναι σε μεγάλη 

σύγχυση λόγω των επίμονων προσπαθειών των θεωρητικών να συζεύξουν τις δύο τέχνες ενώ 

οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για τις δυσκολίες του μέσου 

τους. Μάλιστα, εκτιμά πως η αυξανόμενη τάση υπέρ της καθαρότητας των τεχνών αποτελεί 

σωτήρια αντίδραση στην καταστροφική πορεία που είχαν πάρει επί αιώνες τα πράγματα.
57

 

Στο τέλος, καταλήγει πως η μόνη λύση είναι αυτό που πρεσβεύει η αφαίρεση όταν 

αναφέρεται στην καθαρότητα των τεχνών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες η μία από 

την άλλη, ακολουθώντας καθεμιά την κλίση της και το μέσο που υπηρετεί. Μόνον έτσι θα 

μπορέσουν οι εικαστικές τέχνες να πάψουν να είναι υποταγμένες στη λογοτεχνία, όπως 

συνέβαινε τους προηγούμενους αιώνες.
58

 

Συνέπεια αυτών των τάσεων είναι να επικρατήσει, παρά τις ελάχιστες φωνές 

αντίδρασης, η τάση που ήθελε κάθε τέχνη περιχαρακωμένη στα όρια που έθετε για την 

καθεμιά το κύριο μέσον έκφρασής της. Την κατάσταση αυτή περιγράφει η Rosalind Krauss: 

«στο πρώτο μέρος αυτού του αιώνα, έκανε την εμφάνισή της, πρώτα στη Γαλλία και μετά στη 

Ρωσία και την Ολλανδία, ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα που κατέληξε εμβληματικό των 

μοντερνιστικών φιλοδοξιών για το πεδίο των εικαστικών τεχνών έκτοτε. Αναδυόμενο στην 

αρχή στην προπολεμική ζωγραφική, σταδιακά διαδόθηκε παντού και έγινε αυστηρότερο, 

αυτό ιδεολογικό πλέγμα διακήρυττε, μεταξύ άλλων, την επιθυμία των σύγχρονων τεχνών  για 

σιωπή, την εχθρότητά του για τη λογοτεχνία, την αφήγηση, τη συζήτηση», καταλήγοντας ότι  

«ως τέτοιο, πέτυχε το σκοπό του με αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα. Τα σύνορα που 

έθεσε μεταξύ των τεχνών της εικόνας και του λόγου ήταν σχεδόν απολύτως επιτυχή 

μετατρέποντας τις πρώτες σ’ ένα πεδίο απόλυτης οπτικότητας το οποίο υπερασπιζόταν από 

την εισβολή του λόγου».
59

 

Μέχρι τα μέσα του νέου αιώνα, οι θεωρίες του Μοντερνισμού έμοιαζαν να έχουν 

επικρατήσει πλήρως, έχοντας εξελιχθεί σε κυρίαρχο δόγμα, αφήνοντας ελάχιστο  χώρο για 

την ανάπτυξη αντίθετων απόψεων. Η παντοδυναμία του Φορμαλισμού ιδιαίτερα στην 

Αμερική, ο οποίος διακήρυττε την ανάγκη περιχαράκωσης των αυστηρών ορίων μεταξύ των 

διαφόρων μορφών τέχνης, απέτρεπε κάθε απόπειρα επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της 

σχέσης λόγου/ εικόνας. Ωστόσο, στην Ευρώπη, όπου η ιδέα περί στενής διασύνδεσης των 

τεχνών στο πνεύμα του ut pictura poesis διέτρεχε την πνευματική ζωή επί αιώνες, φαίνεται 

πως το παιχνίδι δεν είχε κριθεί ακόμη και οι μικρές εστίες διαφύλαξης αυτής της αντίληψης. 
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Τέτοιου είδους εστίες υπήρξαν καλλιτεχνικά κινήματα της λεγόμενης πρωτοπορίας 

όπως  ο ντανταϊσμός και ο σουρεαλισμός, τα οποία εμπεριείχαν στον πυρήνα τους αφενός τη 

διακήρυξη της ανάγκης ριζοσπαστικής ανατροπής του κατεστημένου στον χώρο των τεχνών 

αφετέρου εξακολουθούσε όχι απλώς να υποστηρίζει τη συγγένεια μεταξύ εικαστικών τεχνών 

και τεχνών του λόγου, όπως είχαν προτείνει θεωρητικοί της τέχνης κατά το παρελθόν, αλλά 

να κάνουν λόγο ακόμη και για ταύτιση ή συγχώνευσή τους στο ίδιο έργο τέχνης. Ειδικότερα 

ο Σουρεαλισμός, ο οποίος κατά τον μεσοπόλεμο εξελίχθηκε από ρεύμα του περιθωρίου στην 

κυρίαρχη καλλιτεχνική έκφραση της Ευρώπης και η απήχησή του παρέμεινε δυνατή για 

δεκαετίες, είχε τοποθετήσει στον πυρήνα των προγραμματικών του διακηρύξεων την 

απόλυτη ελευθερία της Ποίησης στην οποία έδιναν διευρυμένο περιεχόμενο ως δημιουργική 

έκφραση, πέραν των ορίων που επέβαλλαν οι διαχωρισμοί συγκεκριμένων καλλιτεχνικών 

ειδών. Απώτερη αναζήτησή τους ήταν η επιστροφή της Ποίησης στις εικαστικές τέχνες και 

στόχος τους η εγκαθίδρυση μιας νέας πραγματικά ποιητικής σύγχρονης οπτικής τέχνης. 
60

 

Ο πιο χαρακτηριστικός εκφραστής των αναζητήσεων των Σουρεαλιστών αναφορικά 

με τις σχέσεις λόγου εικόνας είναι ίσως ο René Magritte του οποίου το έργο παρουσιάζει 

ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί στο προαναφερθέν δίπολο εμπλέκει επιπρόσθετα το 

ζήτημα της αναπαράστασης το οποίο είχε διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στα πλαίσια 

της συζήτησης περί ut pictura poesis. Οι πίνακες του ανατρέχουν στην παράδοση των 

οπτικών ποιημάτων ή καλλιγραφημάτων, αν και στην περίπτωση του Magritte είναι 

αποδιαρθρωμένο καθώς  «αρνείται να εξουδετερώσει το κενό που χωρίζει γραφή και εικόνα. 

Η πρώτη παύει να αξιώνει τις αρετές του γραπτού λόγου, της αποφαντικής του ικανότητας 

για το πραγματικό. Αποτελεί μία αναπαράσταση ενός ισχυρισμού που μεταμορφωμένος σε 

εικόνα ενός λόγου, ψεύδεται. Η δεύτερη είναι μόνο η αναπαράσταση μιας πίπας, όχι ένα 

πραγματικό αντικείμενο, έχοντας ήδη χάσει την επιβεβαίωσή της στην απόσταση που τη 

χωρίζει από τον ορισμό».
61

 

Παράλληλα, εξελίξεις σε άλλους τομείς, πλην εκείνων των εικαστικών τεχνών και των 

τεχνών του λόγου, έμελλε να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο είναι 

δυνατόν να γίνει αντιληπτή η σχέση λόγου/ εικόνας. Κατά τη δεκαετία του 1960, η  

εκρηκτική άνοδος της σημειολογίας συμπαρέσυρε στο πέρασμά της σχεδόν όλους τους τομείς 

των ανθρωπιστικών επιστημών και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αντιληπτά πολλά 
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πράγματα. Η παρακολούθηση της διαδρομής των ιδεών της σημειολογίας, πέραν του ότι είναι 

ιδιαίτερα δαιδαλώδης και περίπλοκη λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα των θεωρητικών 

της αναζητήσεων, θα μας απομάκρυνε από τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ωστόσο, θα 

πρέπει να τονίζουμε πως η σημειολογία αναδείχθηκε ως  η επιστήμη που έχει ως αντικείμενό 

της τους κοινούς κανόνες της επικοινωνίας και έκφρασης που διατρέχουν όλες τις 

πολιτισμικές εκδηλώσεις του ατόμου τις οποίες θεωρεί σημεία. Απώτερος σκοπός της είναι 

να καταργήσει τα όρια που οι διάφορες επιστημολογικές κατηγορίες έχουν θέσει μεταξύ τους 

και ν’ αποκαλύψει τους γενικούς νόμους οι οποίοι υπαγορεύουν τη λειτουργία τους και 

καθορίζουν την έκφραση του πολιτισμού μας.
62

 Ανεξάρτητα με το αν πέτυχε ή όχι τους 

στόχους της,  καθώς η σημειολογία εξελίχθηκε σε μία από τα βασικά ιδεολογικά σχήματα του 

δεύτερου μισού του 20
ου

 αι., άλλαξε και πάλι τον τρόπο θεώρησης της διασύνδεσης εικόνας 

και λόγου με αποτέλεσμα να επικρατήσει η άποψη πως η αυτονομία εικαστικών τεχνών και 

τεχνών του λόγου δεν είναι δυνατή. 

Ωστόσο, παρόλο που η φορμαλιστική αντίληψη περί ‘καθαρότητας’ των τεχνών μετά 

τα μέσα του 20
ου 

αι. πέρασε στο περιθώριο, μία παλαιότερη διαμάχη αναζωπυρώθηκε, αυτή 

της τέχνης που κατέχει τα πρωτεία σε σχέση με τις υπόλοιπες, πρωτεία που στην ουσία 

σηματοδοτούν ποια ουσιαστικά τοποθετείται ως το σημείο αναφοράς και επιτυγχάνει να 

επιβάλλει τη χρήση των δικών της μέσων ως μοντέλο για τη διερεύνηση της λειτουργίας των 

υπολοίπων. Αυτό το μοντέλο αναγωγής της γλώσσας στο κοινό βασικό εννοιολογικό πλαίσιο 

της ανθρώπινης δράσης η οποία καθιστά τη μελέτη της λειτουργίας και των νόμων της στην 

πιο έγκυρη μέθοδο πρόσληψης της πραγματικότητας ονομάστηκε ‘γλωσσική ή γλωσσολογική 

στροφή’ και κυριαρχούσε έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80.
63

 Απόρροια εν μέρει και του 

δομισμού, όπως τον θεμελίωσε ο Ferdinand de Saussure, ο οποίος ήταν και ο ίδιος 

γλωσσολόγος και στην θεωρία της σημειολογίας που ανέπτυξε αναζήτησε τους βασικούς 

νόμους οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της γλώσσας ως του βασικού συστήματος 

επικοινωνίας, όλα τα υπόλοιπα συστήματα θεωρήθηκε πως είχαν ως μοντέλο λειτουργίας το 

γλωσσικό, με αποτέλεσμα την απόλυτη επιστημολογική κυριαρχία του λόγου επί της 

εικόνας.
64

 

Ενδεικτική των τάσεων αυτών είναι το καλλιτεχνικό κίνημα της λεγόμενης 

‘εννοιολογικής τέχνης’ το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ιδέες ή έννοιες που 
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συνδέονται με το έργο τέχνης παρά στο ίδιο το αντικείμενο της τέχνης. Στην εννοιολογική 

τέχνη η αναπαράσταση, όταν προκύπτει, θεωρείται πως παραπέμπει σε έννοιες και ιδέες και 

δεν έχει απεικονιστική αξία. Υφίσταται δηλαδή ως δείκτης που παραπέμπει σε μία ιδέα η 

οποία για να διασαφηνιστεί θα πρέπει να γίνει η διαπραγμάτευση του περιεχομένου της μέσω 

της γλώσσας, κάτι που ο Mitchell θεωρεί κατάφωρη απόδειξη της αστοχίας των φορμαλιστών 

που διακήρυτταν την καθαρότητα των διαφορετικών ειδών της τέχνης και την ανάγκη σαφών 

ορίων μεταξύ τους.
65

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, συγκεκριμένες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν 

επιφέρει ολική ανατροπή της παραδοσιακής σχέσης εικόνας/ λόγου, με την εικόνα να αποκτά 

πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα, με 

την εικόνα σήμερα να εκδηλώνει μία τέτοια δυναμική που οδηγεί τους ειδικούς να 

προεξοφλούν πως στο άμεσο μέλλον θα αντικαταστήσει τον γραπτό λόγο από τη δεύτερη 

θέση στον πίνακα ιεράρχησης των μέσων της ανθρώπινης επικοινωνίας αμέσως μετά τον 

προφορικό λόγο. Επικαλούμενος αυτήν την πρόσφατη επικράτηση της εικόνας επί του 

γραπτού λόγου, θεωρητικοί όπως ο W. J. T. Mitchell κάνουν λόγο για «στροφή στην εικόνα» 

ως τη μετεξέλιξη της προγενέστερης «γλωσσικής ή γλωσσολογικής στροφής».
66

 Σε 

αντιδιαστολή όμως με το τελευταίο, ο Mitchell θεωρεί πως θα πρέπει να καταστεί σαφές πως 

«η στροφή στην εικόνα» δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως «μια αφελής επιστροφή στις 

αφελείς θεωρίες περί αναπαράστασης ως μίμηση, αντιγραφή ή αντιστοίχιση, ή ως μία 

αναθεωρημένη αντίληψη περί μεταφυσικής ή εικονιστικής ‘παρουσίας’. Πρόκειται μάλλον 

για μία μετα-γλωσσολογική, μετα-σημειωτική ανακάλυψη εκ νέου της εικόνας ως περίπλοκης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ οπτικότητας, εξοπλισμού, θεσμών, διαλόγου, σωμάτων και 

αναπαραστατικότητας» καταλήγοντας πως «είναι η συνειδητοποίηση πως η λειτουργία της 

θέασης μπορεί να αποτελέσει εξίσου πολυσύνθετο πρόβλημα όπως οι διάφορες μορφές 

ανάγνωσης και πως ο ‘οπτικός εγγραμματισμός’ μπορεί να μην είναι δυνατόν να εξηγηθεί 

πλήρως με βάση το μοντέλο της κειμενικότητας».
67

 

O Mitchell (1994) θεωρεί πως «η αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου είναι 

συγκροτητικό στοιχείο της αναπαράστασης»
68

 και προχωρά στην περιγραφή ενός τριμερούς 

μοντέλου περιγραφής της λειτουργίας αυτής της αλληλεπίδρασης που προβλέπει α) τη 
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συγχώνευσή τους υπό τη μορφή του «εικονοκειμένου», δηλαδή «σύνθετων, συνδυαστικών 

έργων τα οποία συνδυάζουν εικόνα και κείμενο» β) την αναβίωση του μοντέλου ρήξης 

μεταξύ εικόνας και λόγου που θα έχει ως στόχο να τονίσει την ύπαρξη ενός ‘προβληματικού 

κενού’ μεταξύ των δύο μέσων και γ) την έμφαση στην διαμόρφωση ενός μοντέλου 

συμβίωσης εικόνας και λόγου όπου θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των μέσων 

τους. 
69

 

Ήδη πολλοί θεωρητικοί της τέχνης, όπως ο Horst, αντιμετωπίζουν νέες υβριδικές 

μορφές τέχνης όπως η τέχνη μέσω υπολογιστών (computer art), οι ψηφιακές τέχνης (digital 

arts) και οι εικαστικές παραστάσεις-performances κινούνται προς την κατεύθυνση της 

σύζευξης λόγου και εικόνας με στόχο την ανάδειξη μιας νέας σύνθετης μορφής τέχνης η 

οποία δεν θα έχει αποκλειστικά εικονική ή γλωσσική διάστασης.
70

 Ίσως, εντέλει, να μην 

απέχουμε πολύ από το τέλος της διαδρομής που θα πιστοποιεί όχι απλώς πως «όπως η 

ζωγραφική, έτσι και η ποίηση» αλλά «η ζωγραφική είναι ποίηση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 

α. Η ιστορία της Αλίκης και οι πρώτες εκδόσεις. 
 

  

Ο Lewis Carroll, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Charles 

Dodgson, αναφέρει στο ημερολόγιό του πως η ιστορία της 

Αλίκης άρχισε να παίρνει σχήμα στο μυαλό του κατά τη 

διάρκεια μιας εκδρομής που πραγματοποίησε στις 4 

Ιουλίου 1862, όταν διέπλευσε  με βάρκα τον Τάμεση 

πηγαίνοντας από την Οξφόρδη στο Godstow. Μαζί του 

ήταν ο αιδεσιμότατος Robinson Duckworth και οι τρεις 

κόρες του αιδεσιμότατου H. G. Liddell, πρύτανη του 

κολεγίου Christ Church της Οξφόρδης, η Lorina Charlotte, 

η Alice Pleasance και η Edith Mary. Ο Carroll επινόησε 

την ιστορία που επρόκειτο ν’ αποτελέσει τον πυρήνα του 

πρώτου βιβλίου των περιπετειών της Αλίκης, με τίτλο Η 

Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, προκειμένου να 

διασκεδάσει τα κορίτσια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Σύμφωνα με τον Duckworth, η Alice, η Αλίκη του 

παραμυθιού, όταν επέστρεψαν στην Οξφόρδη, ζήτησε η ίδια από τον Carroll να καταγράψει 

την ιστορία που τους είχε διηγηθεί, κάτι που εκείνος έκανε το ίδιο βράδυ, μένοντας μάλιστα 

ξάγρυπνος. Κάτι τέτοιο πρόκειται μάλλον για υπερβολή, αφού δεν πιστοποιείται από το 

ημερολόγιο του Carroll, το οποίο, αντιθέτως, αναφέρει πως την επόμενη ημέρα, κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού του στο Λονδίνο με τρένο, έγραψε τις ‘επικεφαλίδες’ της ιστορίας. Οι 

ειδικοί θεωρούν πως ως επικεφαλίδες χαρακτηρίζει ένα πολύ γενικό προσχέδιο, καθώς την 

επόμενη ημέρα, στις 6 Αυγούστου, σε μία ακόμη εκδρομή με τη βάρκα συνοδεία των 

αδελφών Liddell  ο Carroll σημειώνει στο ημερολόγιό του πως έπρεπε να συνεχίσει το 

«ατελείωτο» παραμύθι της Αλίκης. Επιπλέον, στην καταχώρηση του για την 13
η
  Νοεμβρίου 

1862, σημειώνει πως «άρχισα να γράφω το παραμύθι της Αλίκης που τους είπα στις 4 Ιουλίου 

ενώ πηγαίναμε στο Godstow – ελπίζω να το έχω τελειώσει ως τα Χριστούγεννα». Ωστόσο, 

παρόλο που στο χειρόγραφο το οποίο ο ίδιος δώρισε στην Αλίκη και στον υπότιτλο του 

χαρακτηρίζεται ως το «Χριστουγεννιάτικο» δώρο του σ’ εκείνη, είναι μάλλον αδύνατον να 

Εικόνα 1. Σελίδα από το  χειρόγραφο 

της Αλίκης με σχέδιο του L. Carroll. 
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είχε ολοκληρώσει τη συγγραφή του πριν τα Χριστούγεννα γιατί σε άλλη καταχώρηση του 

αναφέρει πως είχε τελειώσει με το κείμενο πριν τις 10 Φεβρουαρίου 1863 αλλά έπρεπε ακόμη 

να ολοκληρώσει την εικονογράφηση για την οποία είχε αφήσει κενά στις σελίδες του 

κειμένου.
71

 

Αυτή η σχετικά άγνωστη λεπτομέρεια για την Αλίκη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

καθώς φανερώνει πως ο Carroll είχε συλλάβει εξαρχής το παραμύθι της Αλίκης ως ένα έργο 

που θα συνδύαζε λόγο και εικόνα, θεωρώντας και τα δύο στοιχεία αναπόσπαστα μέρη ενός 

αρμονικού συνόλου. Μάλιστα, δεν παραιτήθηκε από αυτήν την ιδέα, παρόλο που οι 

σχεδιαστικές του ικανότητες δεν ήταν τέτοιες που να εξασφαλίζουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και απαιτήθηκε πολύς χρόνος και προσπάθεια εκ μέρους του. Τελικά, το 

παραμύθι ολοκληρώθηκε εικονογραφικά στις 13 Σεπτεμβρίου 1864, πάντα σύμφωνα με το 

ημερολόγιό του,  και αφού ακολούθησε κάποιο διάστημα για το δέσιμο του χειρόγραφου, 

βρέθηκε εντέλει στα χέρια της Αλίκης στις 26 Νοεμβρίου 1864.
72

 Ήταν γραμμένο με μελάνι 

χρώματος σέπια και περιλάμβανε τις 37 εικόνες ζωγραφισμένες με πένα και μελάνι και μία 

έγχρωμη για το εξώφυλλο. Σε μία περίπτωση που δεν ήταν ικανοποιημένος με το 

αποτέλεσμα, ο Carroll αντικατάστησε το ζωγραφισμένο κεφάλι της Αλίκης με μία 

φωτογραφία της που της είχε τραβήξει ο ίδιος.  

  Ο Carroll, αν και ακόμη δούλευε στο χειρόγραφο που προόριζε για την Αλίκη, είχε 

ήδη αποφασίσει να  εκδώσει την ιστορία αφού την είχε κυκλοφορήσει μεταξύ των φίλων του 

και είχε αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια. Ωστόσο, κάτι τέτοιο σήμαινε πως ο Carroll έπρεπε 

να εξακολουθήσει να δουλεύει πάνω στη ιστορία καθώς στο χειρόγραφο που έστειλε στην 

Αλίκη αυτή ήταν πολύ μικρή για να εκδοθεί. Έπρεπε να το επεκτείνει σημαντικά, κι έτσι, από 

τις 15.500 λέξεις το τελικό προς εκτύπωση κείμενο έφτασε τις 27.500 ενώ απάλειψε κάθε 

αναφορά στην οικογένεια Liddell, πλην του ονόματος της Αλίκης. Επίσης, πρόσθεσε τα 

επεισόδια με τη γάτα του Τσέσαϊρ και το πάρτι τσαγιού του  Καπελά ενώ άλλαξε και τον 

τίτλο. Ενώ στο χειρόγραφο ο τίτλος ήταν Οι περιπέτειες της Αλίκης Κάτω από το Έδαφος, ήδη 

στην πρώτη έκδοση του 1865 αυτός έχει αντικατασταθεί από το Η Αλίκη στην Χώρα των 

Θαυμάτων.  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πρώτη έκδοση, ο Carroll πείστηκε  τελικά 

ν’ αναζητήσει έναν επαγγελματία εικονογράφο λόγω της επιμονής των φίλων του,  
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παραιτούμενος από την αρχική του πρόθεση να χρησιμοποιήσει τα δικά του σχέδια. Ωστόσο, 

είναι βέβαιο πως η πρώτη εικονογράφηση της Αλίκης έγινε υπό τον πολύ στενό έλεγχο του 

συγγραφέα αφού είναι γνωστό πως επέλεξε προσωπικά τα σημεία του κειμένου που έπρεπε 

να συνδυαστούν με εικόνες και καθόρισε ο ίδιος τον τρόπο που αυτές θα εμφανίζονταν στη 

σελίδα δίπλα στο κείμενο.
73

  

Ο Tenniel έκανε συνολικά 42 σχέδια. Κάποιες από τις δημιουργίες του Tenniel, όπως 

η Αλίκη που κολυμπά στην πισίνα των δακρύων της, ακολουθούν πιστά τα αρχικά σχέδια του 

Carroll ενώ άλλες, όπως αυτή του Καπελά, είναι  δικές του δημιουργίες. Στα τέλη του Ιουνίου 

1865, η εκτύπωση της πρώτης έκδοσης είχε σχεδόν ολοκληρωθεί από τον Εκδοτικό Οίκο της 

Οξφόρδης (Oxford University Press), όταν συγγραφέας και εικονογράφος αποφάσισαν από 

κοινού να αποσύρουν και τα δύο χιλιάδες αντίτυπα από την κυκλοφορία λόγω προβλημάτων 

με την ποιότητα της εκτύπωσης των εικόνων.
74

 Ο Carroll, ο οποίος είχε επιφορτιστεί 

εξολοκλήρου το κόστος της έκδοσης, αποφάσισε ν’ αλλάξει εκδότη, καταλήγοντας στον 

MacMillan όπου και τελικά τυπώθηκε η δεύτερη έκδοση, κυκλοφορώντας τέλη 1865 αλλά με 

ημερομηνία 1866, όπως συνηθίζονταν εκείνη την εποχή.
75

 

H τεράστια επιτυχία της Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων έκανε τον Carroll να 

αποφασίσει ήδη από το 1866 να γράψει τη συνέχεια της ιστορίας, ωστόσο η συγγραφή 

καθυστερούσε να ξεκινήσει επειδή ο Tenniel είχε επιβαρυμένο πρόγραμμα και δεν μπορούσε 

ν’ αναλάβει τη νέα εικονογράφηση. Ο Carroll στράφηκε σε άλλους καλλιτέχνες χωρίς 

επιτυχία, αναγκάζοντας τον να προτείνει στον Tenniel να αποζημιώσει με έξοδά του τους 

εκδότες του προκειμένου να δουλέψει για εκείνον. Στο ημερολόγιό του Carroll φαίνεται η 

απελπισία του καθώς ο ίδιος θεωρούσε πως δεν μπορούσε ν’ αρχίσει να γράφει ανεξάρτητα 

από την εικονογράφηση, γεγονός που δείχνει επίσης πόση σημασία απέδιδε στην διασύνδεση 

εικόνας/ κειμένου.
76

 Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, ο Tenniel δέχτηκε να κάνει την 

εικονογράφηση αλλά με τους ρυθμούς που του επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του τον Ιούλιο του 

1868. Το Μέσα από τον Καθρέφτη κυκλοφόρησε τελικά την 1
η
 Δεκεμβρίου 1871 με 50 

συνολικά εικόνες του Tenniel. Αν και γνώρισε τεράστια επιτυχία, δεν μπόρεσε να επαναλάβει 

τη μοναδική απήχηση που είχε την πρώτη φορά. Άλλωστε, το momentum είχε χαθεί. Η 

πραγματική Αλίκη ήταν πια δεκαεννιά ετών. 
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β. Η Αλίκη μέσα από τα μάτια μεγάλων ζωγράφων. 
 

Τα αίτια της πρωτόγνωρης επιτυχίας  που σημείωσαν  τα βιβλία της Αλίκης αποτελούν, μέχρι 

σήμερα, αντικείμενο ατελείωτων θεωριών και μακροσκελών αναλύσεων. Ο αντίκτυπός τους 

δεν απασχόλησε μόνον τους θεωρητικούς της αγγλικής λογοτεχνίας αλλά, εξελίχθηκε σε 

κοινωνικό φαινόμενο που παρέσυρε με την ορμή του πεδία όπως αυτό των εικαστικών 

τεχνών, της ψυχανάλυσης, της σημειολογίας, της κοινωνιολογίας και της μετάφρασης. Αν και 

όλοι θεωρούν πως το κείμενο του Lewis Carroll είναι αυτό που συνέβαλλε καθοριστικά στην  

σαρωτική αποδοχή Αλίκης, ωστόσο εξακολουθεί να μας προκαλεί έκπληξη πως μία 

βικτωριανή ιστορία για παιδιά που γράφτηκε από μία  εκκεντρική μαθηματική ιδιοφυΐα, με 

βαθιά χριστιανική πίστη που έφτανε στα όρια της θρησκοληψίας, μπόρεσε να εξελιχθεί σε 

διαχρονικό και διαπολιτισμικό σημείο αναφοράς. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η γραφή του Carroll, ανατρεπτική και έντονα 

ιδιοσυγκρασιακή, αντανακλά την ιδιαιτερότητα και τον sui generis χαρακτήρα του 

δημιουργού της. Παρόλο που αρκετοί ερευνητές εντάσσουν τα έργα του στην ευρύτερη 

αγγλική παράδοση της ‘λογοτεχνίας του παραλόγου’, κανείς δεν διστάζει να παραδεχτεί πως 

η περίπτωσή του εμφανίζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
77

 Έτσι, κύριο γνώρισμα των 

βιβλίων της Αλίκης είναι ότι στο επίκεντρό τους τίθεται η αυθαίρετη λειτουργία της γλώσσας 

όπως συνδέει λέξεις και νοήματα. Η λογοτεχνία του παραλόγου σε καμία περίπτωση δεν 

στερείται λογικής αλλά αρέσκεται στο να ανατρέπει τον συμβατικό τρόπο που σχετίζεται η 

λέξη με τον κόσμο περιπλέκοντάς τον και προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους ανάγνωσης, 

κυρίως μέσω τεχνασμάτων όπως παρηχήσεις, λογοπαίγνια κ.λπ. Σύμφωνα με τον Wim Tigges 

«βασίζεται ταυτόχρονα στην αμφισημία αλλά και την απουσία νοήματος, κάτι που 

επιτυγχάνεται μέσω του παιχνιδιού με τους κανόνες της γλώσσας, της λογικής, της 

προσωδίας, της αναπαράστασης ή και όλων αυτών μαζί. Θα πρέπει όμως, για να είναι 

επιτυχημένη, να προσκαλεί τον αναγνώστη να την ερμηνεύσει χωρίς όμως να υπαινίσσεται 

πως κρύβει κάποιο βαθύτερο νόημα στο οποίο οδηγείται μέσω της εξέτασης αυτών των 

αναφορών γιατί δεν οδηγούν πουθενά».
78

   

Ο Carroll χρησιμοποιεί στα έργα του το παράλογο τόσο υπό τη μορφή των 

παράλογων καταστάσεων όσο και της παράλογης γλώσσας. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται 
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το παράλογο έχει θεωρηθεί πως ακροβατεί μεταξύ φιλοσοφίας και λογοτεχνίας καθώς οι 

καταστάσεις που περιγράφει αποτελούν διαστρεβλώσεις των αρχών της λογικής που 

προϋποθέτουν εξαιρετική φαντασία ενώ παίζει με τη χρήση και το νόημα των λέξεων, τη 

λειτουργία των ονομάτων, την αντίληψη του χρόνου, τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό.
79

 

Προκειμένου να επιτύχει αυτήν την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ λογικού και 

παραλόγου και να εξασφαλίσει τη σαφήνεια του κειμένου του, ο Carroll επιστρατεύει την 

εικόνα η οποία λειτουργεί πολλές φορές συνεπικουρώντας τον λόγο, αποτελώντας 

αναπόσπαστο μέρος του έργου. Ο αναγνώστης της Αλίκης είναι εξαρχής και θεατής και ένας 

από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ιστορίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο 

αναρίθμητων προσπαθειών οπτικής απόδοσής τους από εικαστικούς καλλιτέχνες που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε μέσο, από την παραδοσιακή ζωγραφική έως τον 

κινηματογράφο, τα βιντεοπαιχνίδια και τις performances είναι πως η εικόνα αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό τους, είναι στοιχείο του ίδιου του γενετικού υλικού τους. Φυσικά, κάθε 

τέτοια απόπειρα φέρει το ιδιαίτερο αποτύπωμα της εποχής και του δημιουργού της, με 

αποτέλεσμα η επισκόπησή τους να αποτελεί ταυτοχρόνως και ένα καλειδοσκόπιο των 

καλλιτεχνικών τάσεων που επικράτησαν κατά περιόδους αλλά και των τρόπων με τους 

οποίους κάθε εποχή οικειοποιήθηκε και αναπροσάρμοσε την ιστορία της Αλίκης. Θα ήταν 

αδύνατον να αναφερθούμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να 

αποτελέσει το αντικείμενο μιας τεράστιας, διεπιστημονικής μελέτης που υπερβαίνει κατά 

πολύ τις δυνατότητες και τους σκοπούς της παρούσας προσπάθειας. Ωστόσο, θα 

περιοριστούμε ενδεικτικά σε μία επιλογή εικονογραφήσεων που έγιναν κυρίως από 

ζωγράφους της λεγόμενης αβάν-γκαρντ, της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας των τελευταίων 

εκατόν πενήντα ετών, καθώς αυτοί διατρέχονται από ένα πνεύμα αυθεντικής δημιουργίας που 

προσιδιάζει περισσότερο σ’ εκείνο των έργων του Pat Andrea καθώς απευθύνονται 

αποκλειστικά σε ενήλικους θεατές. 

  Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Σουρεαλισμός και οι καλλιτέχνες του ήταν 

από τους πρώτους που διέκριναν στον Lewis Carroll έναν πρόδρομο των αναζητήσεών τους 

και διακήρυξαν τη σημασία που είχαν τα έργα τους ως υλικό με το οποίο θα μπορούσαν να 

δουλέψουν και οι ίδιοι λόγω της έμφασης που έδιναν στο όνειρο και στην αξία του 

υποσυνείδητου και το ενδιαφέρον τους για το παράλογο. Ήδη η πρώτη γενιά τους είχε 
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φροντίσει να συμπεριλάβει το σχέδιο του ίδιου του Carroll για το επεισόδιο του Γρύπα και 

της Ψευτοχελώνας στην έκθεσή τους Φαντασιακή Τέχνη, Ντανταϊσμός και Σουρεαλισμός που 

πραγματοποιήθηκε το 1937 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης μεταξύ των 

έργων καλλιτεχνών που θεωρούσαν προδρόμους τους όπως οι Bosch, Brueghel, Hogarth, 

Fuseli, Blake και Redon, αναγνωρίζοντας όχι μόνον τον λογοτέχνη αλλά και τον ζωγράφο 

Carroll ως ομότεχνό τους.
80

 

Επιπλέον, ειδικότερα η Αλίκη θεωρήθηκε από τους Σουρεαλιστές ως η ενσάρκωση 

του femme-enfant ιδεώδους τους, δηλ. της μούσας που συνδύαζε τον ερωτισμό της γυναίκας 

με την αφέλεια και την περιέργεια του κοριτσιού. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

Max Ernst, στο έργο και στην προσωπική ζωή του οποίου η έννοια της femme-enfant  και η 

Αλίκη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Έτσι, συχνά απεικόνιζε τις εκάστοτε συντρόφους του ως 

Αλίκη, όπως, για παράδειγμα, στο πορτρέτο της ερωμένης του Leonora Carrington. (εικ.2) 

 

Εικόνα 2. Max Ernst, Alice in Wonderland (1941), λάδι σε χαρτί που έχει περαστεί σε καμβά, 40x32,3 cm, 

MoMa. 
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Στη σύνθεση αυτή, η Αλίκη- Leonora απεικονίζεται ως μία γυμνή ενήλικη γυναίκα 

καθισμένη πάνω σ’ έναν βράχο, μέσα σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον που αποπνέει την αίσθηση 

κρυφής απειλής. Η λεπτή χλωμή σιλουέτα της φαίνεται να έχει απορροφηθεί μέσα στον 

σκουρόχρωμο όγκο του πανωφοριού του εραστή της, αφήνοντας ακάλυπτα μόνο το πρόσωπο 

και τα άκρα (εικ.2).
81

 

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1957, ο Ernst, επηρεασμένος από το έργο του René 

Magritte Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (1946), ξαναγυρίζει στην Αλίκη με το έργο Για 

τους φίλους της Αλίκης, σε δύο παραλλαγές. Η προσέγγισή του είναι τώρα τελείως 

διαφορετική, καθώς εξερευνά πλέον τις δυνατότητες της αφαίρεσης, μιας αφαίρεσης όμως 

που στηρίζεται όχι στη γραμμή αλλά στην εικαστικότητα του χρώματος. Και στα δύο έργα 

φροντίζει να δώσει έμφαση στην πολυεπίπεδη αφήγηση μέσω της τεχνικής του grattage, έτσι 

ώστε να μετατρέψει το δασώδες τοπίο των συνθέσεων σε σκηνή από την οποία παρελαύνουν 

οι χαρακτήρες του παραμυθιού (εικ. 3).
82

 Σύμφωνα με την Catriona McAra «η γεωμετρική 

απόδοση  των μορφών συνθέτει μία γενική οικονομία χαρακτήρων που αποτυπώνεται στο 

γεγονός ότι οι φιγούρες μπορούν να συνδυαστούν δυνητικά μεταξύ τους σε ατελείωτους 

συνδυασμούς καθόλη τη διάρκεια της αφήγησης».
83

   

Τέλος, έξι μόλις χρόνια πριν τον θάνατό του το 1976, ο Ernst θα κάνει μία σειρά 

τριάντα έξι λιθογραφιών εμπνευσμένων από την ιστορία της Αλίκης με τίτλο Ανθολογία 

Lewis Carroll. 
84

  Στη σειρά αυτή ο Ernst προχωρά σε πλήρη αφαίρεση, καταφεύγοντας  σε 

γεωμετρικά σχήματα όπως τρίγωνα και κύκλοι αλλά και σε γραφήματα, σε διάφορους 

σχηματισμούς, με βάση τους ελεύθερους συνειρμούς. Τα περιγράμματα είναι λιγότερο 

προβλέψιμα και δεν υπόκεινται σε ταυτίσεις με αντικείμενα της εξωτερικής πραγματικότητας 

κατά τις συμβάσεις της αναπαραστατικής τέχνης. Αντανακλούν τη διατάραξη των επιδιώξεών 

μας και τον αποπροσανατολισμό των διανοητικών ικανοτήτων μας οι οποίες εκπίπτουν ενώ 

παραπέμπουν ταυτοχρόνως στα σχέδια των παιδιών και στις προσπάθειές τους να μάθουν να 

γράφουν (εικ. 4).
85
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 Εικόνα 3. Max Ernst. Για τους φίλους της Αλίκης (λεπτομέρεια) ,1951, λάδι σε καμβά, 116x90 cm, ιδιωτική 

συλλογή. 
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Εικόνα 4. Max Ernst, Νο.32 από τη σειρά λιθογραφιών Ανθολογία Lewis Carroll, 1970, αριθμημένη και 

υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη έγχρωμη λιθογραφία σε γιαπωνέζικο χαρτί, 33x 25 cm, ιδιωτική συλλογή. 

Για πολλούς ειδικούς αυτή η σειρά λιθογραφιών του Max Ernst αποτελεί απάντηση 

στην αντίστοιχη σειρά που είχε κυκλοφορήσει μόλις ένα χρόνο πριν, το 1969, ο Salvator Dali 

με αφετηρία την ηρωίδα των έργων του Lewis Carroll. Ο Dali είχε λάβει από τον εκδοτικό 

οίκο Random House την παραγγελία της εικονογράφησης της Αλίκης στην Χώρα των 

Θαυμάτων θέλωντας να κυκλοφορήσει το έργο σε μία πολυτελή σειρά περιορισμένων 

αντιτύπων. Ο Dali ζωγράφισε δώδεκα έργα σε γκουάς, μία για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, οι 

οποίες χρησίμευσαν για την εκτύπωση ηλιοτυπιών, καθώς και ένα χαρακτικό σε τέσσερα 

χρώματα που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε μόνο σε 2.500 

αντίτυπα, ωστόσο, το 2005 οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του, με αφορμή τους εορτασμούς 

για τα 150 χρόνια από την έκδοση της Αλίκης, επανακυκλοφόρησαν τα έργα, σε συνδυασμό 

με το κείμενο του Carroll, σε μία προσιτή οικονομικά έκδοση.
86

 

Σε αντίθεση με την εικονική εικονογράφηση του Tenniel η οποία αποπειράται να 

ερμηνεύσει στην κυριολεξία το παιγνιώδες ύφος του κειμένου του Carroll και να σεβαστεί 

                                                           
86

 Carroll, L., (2016) Alice’s Adventures in Wonderland: 150
th

 Anniversary Edition, ed. by Berstein, M., &  

Banchoff, Th., illustrated by Dali, S. Princeton University Press  



43 
 

τον τρόπο με τον οποίο αυτό αμφισβητεί τη λογική και ανατρέπει την πραγματικότητα με τη 

μορφή που βιώνεται από κοινού σε καθημερινή βάση, ο Dalí επιλέγει να δημιουργήσει ένα 

σύνολο εικόνων που απελευθερώνονται από την υποχρέωση να παραμείνουν πιστές στο 

κείμενο και επικεντρώνονται κυρίως στο ν’ αποδώσουν την ονειρική διάσταση που 

χαρακτήριζε τις επιδιώξεις του Σουρεαλισμού.
87

 Έτσι, οι συνθέσεις του αποποιούνται της 

υποχρέωσης να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα των λεκτικών πειραματισμών που 

χαρακτηρίζουν τη γραφή του Carroll και ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την εικαστική 

απόδοσή τους (εικ.5). Τέλος, οι εικόνες του Dali δείχνουν να απευθύνονται αποκλειστικά στο 

ενήλικο κοινό αφού συνθέτουν έναν κόσμο ψευδαισθητικό, γεμάτο φόβο και απειλή, στον 

οποίο το όνειρο έχει μετατραπεί σε εφιάλτη από τον οποίο ο θεατής νιώθει την ανάγκη να 

βρει άμεσα διαφυγή.
88

 

Την ίδια αίσθηση τρόμου και απειλής φαίνεται πως διέκριναν στις αφηγήσεις του 

Carroll και άλλοι δημιουργοί που δεν επηρεάστηκαν από τις ιδέες του σουρεαλισμού. Ένα 

από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αναμφίβολα εκείνο του Mervyn Peake. Ο 

Peake εικονογράφησε τις Περιπέτειες της Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων, καθώς και το 

Μέσα από τον καθρέφτη, για έναν σουηδικό εκδοτικό οίκο το 1946 ενώ στην χώρα του, την 

Αγγλία, οι ελλείψεις σε χαρτί και το χάος που είχε αφήσει πίσω του ο Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος καθιστούσαν ένα τέτοιο εγχείρημα ανέφικτο. Ωστόσο, οκτώ χρόνια αργότερα, 

κατάφεραν να εκδοθούν και στην χώρα του αφού ο εκδοτικός οίκος Alan Wingate αγόρασε 

τα δικαιώματα από τους Σουηδούς. Ο Peake, εκτός από ζωγράφος και εικονογράφος, ήταν 

και συγγραφέας του φανταστικού. Αν και ένιωθε μεγάλη συγγένεια με τον Lewis Carroll και 

τον ιδιαίτερο κόσμο που είχε δημιουργήσει στα παραμύθια της Αλίκης, επέλεξε να 

προχωρήσει σε μία ερμηνεία του που χαρακτηρίζεται από τα προσωπικά του βιώματα και τη 

φορτισμένη ψυχολογική του κατάσταση. 
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   Εικόνα 5. S. Dali, Η Λίμνη των Δακρύων (1969), λιθογραφία σε χαρτί arche,100x78 cm, ιδιωτική συλλογή. 
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Εικόνα 6. M. Peake, Η γάτα του Τσέσαιρ από την εικονογράφηση της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων (1946) 

Πράγματι, η Αλίκη του Peake φέρει έντονα τα σημάδια των τραυματικών εμπειριών του από 

τον πόλεμο και κυρίως από την παραμονή του στην Γερμανία και στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης του Μπέλσεν όπου είχε αποσταλεί, αμέσως μετά από την απελευθέρωση,  για 

να καταγράψει το κλίμα ως πολεμικός ζωγράφος.
89

 

Ο Peake μετατρέπει το παραμύθι του Carroll σε μία ιστορία γοτθικού τρόμου σε 

άσπρο και μαύρο όπου παύει πλέον να πραγματεύεται το θέμα του παραλόγου, όπως ήταν 

αντιληπτό κατά τους Βικτωριανούς χρόνους, και επικεντρώνεται πλέον σ’ εκείνο της τρέλας, 

όπως ο ίδιος την είχε βιώσει κατά τον πόλεμο. Στις εικόνες του διακρίνεται η έντονη 

συναισθηματική πάλη του καλλιτέχνη, ο οποίος διχάζεται μεταξύ της υποχρέωσής του, 

εφόσον εικονογραφεί ένα παιδικό βιβλίο, να συνθέσει ένα κλίμα ασφάλειας, χαράς και 

αθωότητας και των προσωπικών του εφιαλτών (εικ.6). Η χαρακτηριστική ρευστότητα της 

γραμμής του οφείλεται στις διαρκείς εναλλαγές γραμμής και στίγματος χαρίζοντας στις 

μορφές πλαστικότητα και χάρη, χωρίς όμως να είναι αρκετή για ν’ αντισταθμίσει το βάρος 

του ψυχολογικού φορτίου που έχει επωμιστεί. 
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Εικόνα 7. Yfat Bezalel, εγκατάσταση 'Vitam Impendere Vero (Πλήρωσε την Αλήθεια με τη ζωή του) από την 

Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, 2010, 5 σχέδια, ξύλο, κομμάτια χαρτιού, γυάλινη μπάλα, μουσική, Tate 

Liverpool. 

Τέλος, μοναδικός είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύεται τις ιστορίες της 

Αλίκης η Yifat Bezalel, μία εκπρόσωπος της σύγχρονης γενιάς καλλιτεχνών οι οποίοι 

εξακολουθούν να βρίσκουν στην ηρωίδα του Lewis Carroll μία πηγή αστείρευτης έμπνευσης. 

Η Bezalel έχει ανάγει την Αλίκη σε μία από τις βασικές θεματικές του έργου της, 

διερευνώντας εικαστικά όχι μόνον  το γραπτό κείμενο αλλά και τις πρώτες, εικονικές, 

εικονογραφήσεις του Tenniel. Ο χαρακτήρας της Αλίκης έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τη 

βικτωριανή της εικόνα που για τους σύγχρονους καλλιτέχνες η εικονογράφηση των ιστοριών 

της έχει λάβει μία επιπλέον διάσταση, αφού οποιαδήποτε προσπάθειά τους είναι 

υποχρεωμένη ν’ αντιπαρατεθεί με την ερμηνεία του Tenniel που έχει λάβει πλέον σχεδόν 

τοτεμικό χαρακτήρα (εικ.7). Για την Bezalel, η πρόκληση έγκειται στο να προσεγγίσει εκ 
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νέου την εικόνα της Αλίκης με βάση τις απαιτήσεις του 21
ου

 αι και των ριζοσπαστικών 

αλλαγών που έχουν γίνει στις εικαστικές τέχνες όπου το φράγμα μεταξύ εξωτερικού και 

εσωτερικού κόσμου έχει καταρρεύσει και ο καλλιτέχνης δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση 

της αναπαράστασης αλλά διερευνά τις δυνατότητες που του παρέχουν οι διακειμενικές 

αναγνώσεις, η μεταγλώσσα και η μη γραμμική αφήγηση.
90

  

Η Bezalel συνθέτει μία Αλίκη που βρίσκεται σε μόνιμη αναζήτηση ταυτότητας, 

αιωρούμενη μεταξύ πραγματικού και μη πραγματικού χώρου, ζωής και θανάτου, ύπαρξης και 

ανυπαρξίας. Στα σχέδιά της η Αλίκη αποσυνδέεται από την ιστορία της και μεταφέρεται σε 

ουδέτερους χώρους ενώ συχνά, περισσότερο και από την ίδια την Αλίκη, η καλλιτέχνης 

ενδιαφέρεται ν’ αποδώσει την πτώση της στην τρύπα του κουνελιού την οποία βλέπει ως 

αλληγορία για το ταξίδι της ζωής. 

Η λίστα των καλλιτεχνώ που ασχολήθηκαν με την απεικόνιση των βιβλίων του 

Carroll είναι, χωρίς υπερβολή, ανεξάντλητη. Σχεδόν κάθε ζωγράφος που γνωρίσει τις 

ιστορίες της Αλίκης, είτε ως μικρός αναγνώστης είτε ως ενήλικας, γοητεύεται από την 

εικονοποιητική δύναμη του λόγου τους και μπαίνει στον πειρασμό να δώσει τη δική του 

ερμηνεία, προσθέτοντας, με τον τρόπο αυτό, μία ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό της Αλίκης. 

Κάθε προσπάθεια αποτελεί μία μοναδική αποτύπωση της δημιουργικής δεινότητας του ίδιου 

του καλλιτέχνη αλλά και της δυναμικής της εποχής του, η οποία αντιλαμβάνεται την Αλίκη 

μέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες της.  Η Αλίκη, ως άλλος Πρωτέας, παραμένει πάντα έτοιμη 

για νέες μεταμορφώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

α. Η Αλίκη του Pat Andrea 
 

Ο Pat Andrea εξομολογείται ότι διάβασε για πρώτη φορά τα βιβλία της Αλίκης σε μεγάλη 

ηλικία, όταν σπούδαζε στη σχολή Καλών Τεχνών της Χάγης και πως το πρώτο πράγμα που 

του είχε κάνει εντύπωση ήταν πως αυτές οι ιστορίες που χαρακτηρίζονταν από έναν αέρα 

συγκαλυμμένης απειλής και σχεδόν υπαρξιακού φόβου απευθυνόταν σε παιδιά. Η ηρωίδα 

τους όμως εξακολουθούσε ν’ απασχολεί τις σκέψεις του. 

 Έτσι, όταν η Γαλλίδα εκδότρια Diane de Selliers τον πλησίασε προτείνοντάς του να 

εικονογραφήσει τα δύο βιβλία της Αλίκης, την Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων και το Μέσα 

από τον Καθρέφτη για μία έκδοση που ετοίμαζε, εκείνος δέχθηκε με ενθουσιασμό. Η δουλειά 

του κράτησε οχτώ ολόκληρα χρόνια, στην διάρκεια των οποίων ο Pat Andrea ζωγράφισε 

σαράντα οχτώ συνθέσεις των ίδιων διαστάσεων, 150 x 180 cm, είκοσι τέσσερις για κάθε 

βιβλίο. Πρόκειται για έργα σε μικτή τεχνική σε χαρτί, στα οποία ο καλλιτέχνης διερεύνησε 

τις εκφραστικές δυνατότητες του μολυβιού, του κάρβουνου, της γκουάς, της ακουαρέλας και 

του κολλάζ και δούλεψε με ασυνήθιστα υλικά όπως φύλλα χρυσού και ασημιού και μαλλί. Η 

πρώτη έκδοση περιλάμβανε το κείμενο του Lewis Carroll στα αγγλικά και τα γαλλικά και 

αποτελούνταν από δύο τόμους, έναν για κάθε βιβλίο, που προστατεύονταν με πολυτελή θήκη. 

Η αρχική πρόθεση της εκδότριας ήταν να χρησιμοποιήσει μόνον λεπτομέρειες των έργων, 

όμως το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς του Pat Andrea κρίθηκε τόσο εντυπωσιακό που, 

εντέλει, η έκδοση συμπεριέλαβε  και τις σαράντα οχτώ συνθέσεις τόσο ακέραιες όσο και σε 

εκατόν είκοσι  μεγεθυμένες λεπτομέρειες.
91

  

Την τεράστια επιτυχία της πρώτης έκδοσης ακολούθησαν πολλαπλές επανεκδόσεις 

της σε διαφορετικά έντυπα και ηλεκτρονικά φορμάτ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν ωστόσο η 

επιτυχία των έργων του Pat Andrea τα οποία εκτέθηκαν σε εκθέσεις σε όλον τον κόσμο, όπως  

το Παρίσι, η Βαρκελώνη, η Αθήνα, η Νέα Υόρκη, η Χάγη, η Κόρδοβα.
92

 Η παγκόσμια 

απήχηση της εικονογράφησης της Αλίκης από τον Pat Andrea δεν είναι τυχαία. Οι Lewis 

Carroll και Pat Andrea είναι αδερφές ψυχές, μοιράζονται τον ίδιο τρόπο αντίληψης των 

πραγμάτων, ως προς τη ροπή τους προς την ανατροπή της συμβατικής λογικής, το παιχνίδι με 

το παράλογο, την εμμονή με τους γλωσσικούς ακροβατισμούς. Ο κόσμος βυθίζεται στην 

αμφισημία και το σκοτάδι,  παρόλο που επιφανειακά φαίνεται πολύχρωμος και παραδομένος 

στις αισθήσεις. Κοινός παρονομαστής των έργων τους είναι το όνειρο και η πλήρης 
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απελευθέρωση που αυτό προσφέρει, είτε ως προ-φροϋδικό παράλογο στον Lewis Carroll είτε 

ως υποσυνείδητο στον Pat Andrea. Σε κάθε περίπτωση, είναι δύο δημιουργοί απολύτως 

συμβατοί,  οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα αλλά τον εκφράζουν με διαφορετικά 

μέσα, ο πρώτος με τον λόγο και ο δεύτερος με την εικόνα. 

 

β. Μία σύγχρονη Αλίκη. Αναλύοντας την εικονογράφηση της Αλίκης στην Χώρα 

των Θαυμάτων/ Μέσα από τον καθρέφτη από τον Pat Andrea. 
 

Οι  περιπέτειες της Αλίκης στην Χώρα των Θαυμάτων 

Ι. Βαθιά στο άντρο του κουνελιού. 

[…] προτού καν η Αλίκη προλάβει να σκεφτεί να σταματήσει, βρέθηκε να πέφτει μέσα σε 

κάτι που έμοιαζε νάναι ένα πολύ βαθύ πηγάδι. Ή το πηγάδι ήταν τρομερά βαθύ ή εκείνη 

έπεφτε τρομερά αργά, μιας κι είχε όλον τον καιρό στη διάθεσή της, καθώς έπεφτε, να 

ρίχνει ματιές γύρω της και να διερωτάται τι άλλο επρόκειτο να της συμβεί. 

«Αχ, πόσο θάθελα να μπορούσα να διπλώνω όπως τα τηλεσκόπια! Θαρρώ πως θα το 

κατόρθωνα, αρκεί μόνο νάξερα πως να κάνω την αρχή». Γιατί όπως βλέπετε, της είχαν 

συμβεί τόσα πολλά και απίθανα πράγματα, που η Αλίκη είχε αρχίσει να πιστεύει ότι, το 

δίχως άλλο, πολύ λίγα πράγματα στον κόσμο είναι ακατόρθωτα.
93

  

Ο Pat Andrea ξεκινά την εικονογράφηση της Αλίκης μάλλον ανορθόδοξα, αφού επιλέγει για 

τη ναυαρχίδα της δικής του αφήγησης να συναιρέσει στην ίδια εικονιστική επιφάνεια δύο 

διαφορετικά επεισόδια του παραμυθιού. Έτσι, χωρίζοντας τη σύνθεση σε δύο ανεξάρτητα 

μεταξύ τους πεδία, αρχίζει από τη δεξιά ως προς τον θεατή πλευρά απεικονίζοντας την Αλίκη 

να επιδίδεται σ’ ένα σπιράλ διαδοχικών στιγμιότυπων που αποτυπώνουν τα διαφορετικά 

στάδια της πτώσης της στην κουνελότρυπα. Ο Pat Andrea επιλέγει να αποδώσει ζωγραφικά 

μία από τις πιο καίριες στιγμές της αφήγησης την οποία, παραδόξως, ο John Tenniel, ο 

εικονογράφος που είχε αναλάβει να εικονογραφήσει την πρώτη έκδοση της Αλίκης, 

δουλεύοντας σε στενή συνεργασία με τον συγγραφέα της Lewis Carroll, είχε επιλέξει να 

προσπεράσει.
94

  

Ο Pat Andrea επιλέγει να μην αποφύγει αλλά, αντιθέτως, να εκμεταλλευτεί αυτήν την 

έντονα δραματική σκηνή κατά την οποία περισσότερο ‘ιχνηλατεί’ παρά ζωγραφίζει τη 

φιγούρα της Αλίκης αφού αρκείται κυρίως  στο να αποδώσει με μαύρο μολύβι το περίγραμμα 
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της σιλουέτας της πρωταγωνίστριάς του. Στα ελάχιστα σημεία που αποφασίζει να τονίσει 

χρωματικά, το κάνει συνειδητά προκειμένου να απομονώσει και να προβάλλει κάποια 

στοιχεία  που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για το χτίσιμο του εικαστικού του αφηγήματος,  

κυρίως στον καστανό καταρράκτη των μαλλιών της Αλίκης και τις ραφές από το αθλητικό 

φανελάκι της. Αυτή η χρωματική λιτότητα, η οποία θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα σημεία 

της σύνθεσης όλων των έργων της σειράς, διασυνδέει κατά κάποιον τρόπο τα έργα του Pat 

Andrea μ’ εκείνα της πρώτης έκδοσης. Τα έργα του John Tenniel ήταν ξυλογραφίες, δηλαδή 

βασίζονταν σε σχέδια του που μεταφέρθηκαν με εγχάραξη σε κύβους ξύλου που αλείφονταν 

με μελάνι κατά την εκτύπωση του βιβλίου μεταφέροντας το σχέδιο στο χαρτί. Αν και υπήρχε 

η δυνατότητα έγχρωμων εκτυπώσεων, οι Tenniel και Carroll είχαν επιλέξει να τα 

διατηρήσουν ασπρόμαυρα και ο Pat Andrea επιστρέφει ξανά, αν όχι στην πλήρη απουσία 

χρώματος, τουλάχιστον σε μία οικονομία ως προς τη χρήση του που του επιτρέπει να 

μετατρέψει την κατά περίπτωση χρήση του σε ένα είδος ‘ρητορικού’ σχήματος που του 

επιτρέπει να δώσει έμφαση  σε κάποια σημεία της αφήγησης. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, σε 

αντίθεση με την ένδεια χρώματος που χαρακτηρίζει τη φιγούρα της πρωταγωνίστριας, 

αποδίδει τον χώρο που διατρέχει το σώμα της κατά την πτώση με σχήματα που μοιάζουν 

βγαλμένα από χάρτες γεωγραφίας στα οποία προσθέτει χρώμα. Το τελικό αποτέλεσμα, σε 

συνδυασμό με την πλήρη απουσία άλλου φόντου, είναι η δημιουργία της ψευδαίσθησης του 

χώρου, αποφεύγοντας να εγκλωβίσει τη μορφή του σε μία δισδιάστατη επιφάνεια. 

Στη συνέχεια, παρατάσσεται η δεύτερη σκηνή της σύνθεσης. Για να διασφαλίσει 

οπτικά πως οι δύο σκηνές παραμένουν ανεξάρτητες η μία από την άλλη, τις διαχωρίζει 

διακριτικά με ένα βέλος από κόκκινο μολύβι που τοποθετεί ανάμεσά τους με το οποίο 

‘σφραγίζει’ το κλείσιμο της πρώτης σκηνής και εισάγει το άνοιγμα της δεύτερης. Το βελάκι, 

με την απόληξή του να δείχνει προς τα κάτω λειτουργεί σημειωτικά παραπέμποντας  στην 

κάθοδο της Αλίκης στην κουνελότρυπα και, στην ουσία, στην αρχή της περιπέτειάς της. 

Παρόλα αυτά, αναμφισβήτητα το επίκεντρο της σύνθεσης αποτελεί το δεύτερο 

επεισόδιο της σύνθεσης. Η  έμφαση αυτή υποδηλώνεται τόσο επειδή του παραχωρείται 

μεγαλύτερη έκταση επί της συνολικής ζωγραφικής επιφάνειας αλλά, κυρίως, επειδή ο Pat 

Andrea επιλέγει να το ζωγραφίσει σε μεγαλύτερη κλίμακα από την προηγούμενη. Στο 

παραμύθι στο σημείο αυτό η Αλίκη δηλώνει πως θα ήθελε να μπορεί να διπλώνει σαν 

τηλεσκόπιο, μεταβάλλοντας τις διαστάσεις της ανοίγοντας και κλείνοντας γιατί βρίσκεται 

μπροστά σε μία μικρή πόρτα που δεν μπορεί να περάσει. Στην εικόνα, ο Pat Andrea πηγαίνει 

την επιθυμία της Αλίκης ένα βήμα παραπέρα μεταμορφώνοντας την ίδια την πρωταγωνίστρια 

σε τηλεσκόπιο. Προκειμένου να ‘μεταφράσει’ οπτικά την ικανότητα του τηλεσκοπίου ν’ 
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ανοίγει και να κλείνει, ο ζωγράφος παίζει με τις κλίμακες και για να απεικονίσει το 

τηλεσκόπιο που κλείνει η φιγούρα της Αλίκη, χωρισμένη σε τρεις επάλληλες ζώνες, 

εμφανίζεται να συρρικνώνεται ανοδικά ενώ για το τηλεσκόπιο που κλείνει η φιγούρα 

επαναλαμβάνεται αλλά σε αντίστροφη κλίμακα, μεγαλύτερη στην κορυφή και μειούμενη 

καθώς βαίνει προς τη βάση. Η χρωματική κλίμακα που υιοθετείται είναι ελαφρώς 

πλουσιότερη από εκείνη της σκηνής της πτώσης στα αριστερά καθώς τώρα αποδίδεται με 

ελαφρούς η σάρκα των ποδιών και των χεριών της Αλίκης ενώ το κουνέλι που τη συνοδεύει 

αποδίδεται γρήγορα σχεδιασμένο και χωρίς χρώμα.  
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ΙΙ. Βαθιά στο άντρο του κουνελιού. 

 

Βαθιά, ολοένα βαθύτερα. Δεν θα τελείωνε καμιά φορά αυτό το πέσιμο! «Αναρωτιέμαι 

πόσα μίλια να διέτρεξα ως τα τώρα πέφτοντας», είπε δυνατά. «Θα πρέπει να πλησιάζω 

κάπου κοντά στο κέντρο της γης». 

Άξαφνα, βρέθηκε μπροστά σ’ ένα μικρό τρίποδο τραπέζι, φτιαγμένο από συμπαγές γυαλί˙ 

πάνω του δεν υπήρχε τίποτα παρεξόν ένα μικροσκοπικό χρυσό κλειδί. Η πρώτη της σκέψη 

ήταν ότι πιθανόν θ’ ανήκε σε μία απ’ όλες τις πόρτες της αίθουσας˙ αλίμονο όμως, είτε οι 

κλειδαριές ήταν πολύ μεγάλες ή το κλειδί πολύ μικρό. [….] 

Η δραματικότητα της πτώσης της Αλίκης στην τρύπα του κουνελιού ωθεί τον Pat Andrea να 

παραμείνει στο ίδιο θέμα το οποίο όμως επαναλαμβάνει αυτή τη φορά περιφερειακά. Έτσι, 

παρόλο που το κύριο θέμα  του δεύτερου πίνακα προχωρά την αφήγηση, απεικονίζοντας την 

Αλίκη μπροστά σε μία πόρτα την οποία αποπειράται ν’ ανοίξει χωρίς επιτυχία με το κλειδί 

που βρίσκει σ’ ένα γυάλινο τραπεζάκι, στην επάνω δεξιά γωνία επαναλαμβάνει το μοτίβο της 

Αλίκης την ώρα της πτώσης. Συγκεκριμένα, η Αλίκη απεικονίζεται να διέρχεται από ένα 

ωοειδές άνοιγμα στην οροφή της ψηλοτάβανης αίθουσας που καταλαμβάνει ολόκληρη τη 

ζωγραφική επιφάνεια. Στο κέντρο της τοποθετείται και πάλι η Αλίκη που απεικονίζεται να 

διασκελίζει με μεγάλα βήματα το χώρο κατευθυνόμενη προς τα αριστερά, προς ένα τρίποδο 

γυάλινο τραπεζάκι πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ένα χρυσό κλειδί και μία γυάλινη 

φιάλη που περιέχει ένα φούξια υγρό και φέρει επιγραφή με τη φράση DRINK ME. Στη βάση 

του τραπεζιού τρεις μικροσκοπικές Αλίκες πασχίζουν να σκαρφαλώσουν στα πόδια του 

δίνοντας ενάργεια στην εικόνα με την  ενεργητική κίνησή τους. 
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Ι. Η λίμνη των δακρύων. 

 

«Σαν δεν ντρέπεσαι λιγάκι», είπε η Αλίκη, «ένα κορίτσι στο μπόι σου» (τώρα πιά είχε την 

άνεση να το λέει) «να κάθεσαι και να κλαις έτσι! Σταμάτα λοιπόν αμέσως σου λέω!» 

Όμως του κάκου, συνέχισε να χύνει τόνους από δάκρυα, ωσότου ολόγυρά της 

σχηματίστηκε μία μεγάλη λίμνη, βαθιά κάπου δέκα εκατοστόμετρα και που γέμιζε τη μισή 

αίθουσα. 

Η Αλίκη σήκωσε τη βεντάλια και τα γάντια και, όπως έκανε μεγάλη ζέστη μέσα στην 

αίθουσα, μιλώντας δεν σταμάτησε ν’ αερίζεται στιγμή. «Δες! Δες! Παράξενα πούναι όλα 

σήμερα! Χτες ακόμα τα πράγματα πήγαιναν ρολόι. Άραγε μήπως είμαι εγώ που άλλαξα τη 

νύχτα;» 

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές συνθέσεις όλης της σειράς, ο Pat Andrea μας μεταφέρει σ’ 

ένα σύμπαν που μοιάζει με σκηνή θεάτρου πάνω στην οποία τα δύο βασικά πρόσωπα της 

παράστασης, η Αλίκη και το κουνέλι χειρονομούν όλο δραματικότητα.  Καταλαμβάνοντας το 

κέντρο της εικονιστικής επιφάνειας, η Αλίκη κυριαρχεί με το μέγεθός της. Κάθεται στα 

γόνατά της αλλά το κεφάλι της φτάνει σχεδόν τα όρια του πίνακα έτσι που ο θεατής 

αποκομίζει την εντύπωση πως αν στεκόταν όρθια θα τα έσπαγε για να εισβάλλει στον δικό 

του χώρο. Σηκώνει το αριστερό της χέρι δείχνοντας προς τον ουρανό ενώ από τα μάτια της 

τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα που πέφτουν πρώτα πάνω στο πόδι της και στη συνέχεια στο 

έδαφος σχηματίζοντας μία λίμνη ολόγυρά της μέσα στην οποία κολυμπούν αμέριμνα διάφορα 

ζώα αλλά και μία μινιατούρα του εαυτού της. Η Αλίκη του Pat Andrea δεν έχει σταθερά 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά αλλά μεταβάλλεται από σκηνή σε σκηνή έτσι ώστε να 

ενσαρκώνει κάθε κορίτσι που υπάρχει στον κόσμο, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να 

ταυτιστεί μαζί του. 

Κατ’ ενώπιον της στέκεται το κουνέλι, το οποίο σε μία εξίσου δραματική χειρονομία 

πιάνει και με τα δύο του χέρια το κεφάλι του εκφράζοντας την έκπληξη του γι’ αυτό που 

βλέπει. Ντυμένος με παντελόνι και παπιγιόν, απεικονίζεται σε μικρότερη κλίμακα από την 

Αλίκη αλλά καθώς τα πόδια του είναι σε διασκελισμό και στέκεται μπροστά από μία 

επιβλητική ξύλινη πόρτα με πολλά ανοίγματα, δίνει την εντύπωση πως μόλις έχει φτάσει στη 

σκηνή. Το βάθος καταλαμβάνουν επάλληλες οριζόντιες ζώνες θαλάσσιου χρώματος δεν είναι 

εντελώς παράλληλες μεταξύ τους αλλά  φαίνονται να συγκλίνουν ελαφρά πίσω από την 

Αλίκη, δημιουργώντας έτσι μία αίσθηση χώρου. Αν και το παραμύθι δεν προσδιορίζει 

ακριβώς την ώρα που συμβαίνει η σκηνή, ο ζωγράφος επιλέγει να την τοποθετήσει το βράδυ, 
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όπως δείχνει η μαύρη επιφάνεια στο επάνω μέρος του πίνακα, έτσι ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να παίξει εικαστικά μ’ ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της αφήγησης, τα γάντια. 

Αυτά, μαζί με τη βεντάλια, στέκονται μετέωρα στο χώρο, χωρίς να συνδέονται με κάποιο 

άλλο στοιχείο της σύνθεσης, λειτουργώντας ως σύμβολα που επιδιώκουν να εμπλέξουν τον   

θεατή σ’ ένα παιχνίδι αποκωδικοποιήσεων και μυστηρίου. 
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ΙΙ. Η λίμνη των δακρύων 

 

Έτσι λοιπόν ξαναπήρε φόραꓽ «OU EST MA CHATTE?» που ήταν η πρώτη πρόταση στο 

βιβλίο της των Γαλλικών. Το ποντίκι έδωσε έναν ξαφνικό πήδο έξω απ’ το νερό, και 

φάνηκε να τρέμει ολάκερο απ’ το φόβο του. «Αχ, σου ζητώ συγγνώμην!» βιάστηκε να 

φωνάξει η Αλίκη, φοβισμένη ότι μπορεί να είχε πληγώσει τα αισθήματα του καημένου του 

ζώου. «Λησμόνησα εντελώς ότι δεν σ’ αρέσουν οι γάτες». 

Ωστόσο, γρήγορα κατάλαβε πως βρισκόταν μέσα στη λίμνη των δακρύων που η ίδια είχε 

χύσει όταν το μπόι της ήταν δύο μέτρα κι εβδομηνταπέντε. «Μακάρι να μην είχα κλάψει 

τόσο!» είπε η Αλίκη καθώς κολυμπούσε ολόγυρα πασχίζοντας νάβρει έναν τρόπο να 

ξεφύγει. «Φαντάζομαι πως η τιμωρία μου τώρα, θάναι να πνιγώ στα ίδια μου τα 

δάκρυα». […] 

Για τον δεύτερο πίνακα από το κεφάλαιο «Η Λίμνη των δακρύων», ο Pat Andrea μας 

μεταφέρει στο εσωτερικό ενός κολυμβητηρίου. Η οπτική σύνδεση με το πρώτο του έργο 

πραγματοποιείται μ’ ένα έξυπνο τέχνασμα, καθώς το φόντο με τις μπλε επάλληλες ζώνες 

αυτής της σύνθεσης  μετατρέπονται τώρα στις κερκίδες ενός κολυμβητηρίου. Η Αλίκη 

βρίσκεται μέσα στην πισίνα με την πλάτη στραμμένη στον θεατή που βλέπει μόνο το προφίλ 

της. Δίπλα της ο ποντικός πετάγεται έντρομος ενώ ανάμεσά τους στέκεται μία σχεδόν 

τοτεμική κεφαλή γάτας η οποία φαίνεται να κοιτά με βλοσυρό ύφος το πιθανό θήραμά της. 

Πρόκειται για μία επιτυχημένη απόδοση ενός ενσταντανέ, ενός στιγμιότυπου που κατορθώνει 

να μετατρέψει την αφήγηση σε μία πολύ ενεργητική εικόνα όπου δεσπόζουν οι περιφερειακοί 

ήρωες της σκηνής, ο ποντικός και η γάτα, αφήνοντας στο περιθώριο την πρωταγωνίστρια 

Αλίκη. Η σύνθεση  δονείται χρωματικά από τις αποχρώσεις του μπλε που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τις κερκίδες και το νερό της πισίνας, των οποίων η διαφορετική 

τονικότητα, σε συνδυασμό με τη γεωμετρικότητα των οριζόντιων γραμμών των καθισμάτων, 

δημιουργεί μία έξυπνη ψευδαίσθηση βάθους. Σ’ αυτό το αποτέλεσμα συντελεί και το παιχνίδι 

που στήνει ο ζωγράφος μεταξύ των οριζόντιων γραμμών των καθισμάτων και των διαγώνιων 

της εξόδου, οι οποίες αναπαράγονται καθώς αντανακλώνται στην επιφάνεια της πισίνας, 

τονίζοντας εμφατικά τη φιγούρα του ποντικού. 

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σύνθεσης είναι η γάτα, και αυτό γιατί ο Pat 

Andrea εκμεταλλεύεται την παρουσία της για να κλείσει πονηρά το μάτι τόσο στο θεατή όσο 

και στο κείμενο του Lewis Carroll. Συγκεκριμένα, το κεφάλι της καταλήγει σε μία τριγωνική 
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απόληξη μέσα στην οποία είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα η λέξη CHATTE που 

αναφέρεται στο κείμενο, ισοδύναμα κατανεμημένη στο επάνω τμήμα ενός κεφαλαίου Υ που 

θυμίζει το χάραγμα του φύλου στα γυναικεία κυκλαδίτικα ειδώλια. Αυτή η υποψία φαίνεται 

να επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως στην γαλλική αργκό η λέξη CHATTE (θηλυκό του le 

chat που σημαίνει ΄γάτα’) παραπέμπει στο γυναικείο γεννητικό όργανο. Ο καλλιτέχνης στήνει 

λοιπόν ένα ιδιαίτερα ευφυές παιχνίδι μεταξύ κειμένου, εικόνας και ερμηνείας που αλλάζει 

τον τόνο τόσο του ίδιου του παραμυθιού αλλά και της εικονογράφησής του αφού πλέον 

αποκτά μία έντονη σεξουαλική φόρτιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
  



61 
 

Ι. Ένας μαραθώνιος της ολομέλειας και μία ιστορία σαν ουρά. 

 

Δεν δόθηκε καν το σύνθημα «ένα, δύο, τρία, μαρς», παρά όλοι μαζί βάλθηκαν να τρέχουν 

καταπώς ερχόταν του καθενός, σταματώντας ο καθείς με το κέφι του, έτσι που ήταν 

δύσκολο να προσδιορίσει κανείς πότε τελείωνε ο μαραθώνιος. 

«Εκείνο που εγώ θα ήθελα να πω», είπε το Ντόντο σε θιγμένο τόνο, «είναι πως το 

καλύτερο πράγμα για να στεγνώσουμε θα ήταν ένας μαραθώνιος για τα μέλη της 

Συνελεύσεως». 

 

 

                            Εικόνα 8. Η σκηνή της συνέλευσης των ζώων από τον John Tenniel. 

 

Ο Pat Andrea ανοίγει διάλογο με τον John Tenniel, αφού κατά κάποιον τρόπο με τη σύνθεσή 

αποπειράται  να ‘μεταφράσει’ την εικόνα του Βικτωριανού σχεδιαστή (εικ.8) στο προσωπικό  

εικαστικό του ιδίωμα. Έτσι, για να αποδοθεί ο μαραθώνιος, και οι δύο καταφεύγουν σε 

συνθέσεις στις οποίες μία φιγούρα τοποθετείται στο κέντρο ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται 

περιφερειακά, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε απόπειρα περιγραφής του περιβάλλοντος χώρου 
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ή κάποιας άλλης λεπτομέρειας που θα διασπούσε την προσοχή του θεατή. Όμως, ενώ η 

σύνθεση του Tenniel είναι απολύτως στατική, αυτή του Pat Andrea αποπνέει δυναμισμό και 

ένταση, όπως αρμόζει στην απεικόνιση ενός αγώνα δρόμου. Ο Pat Andrea αντικαθιστά τον 

ποντικό από το κέντρο της σύνθεσης με την Αλίκη, την οποία απεικονίζει με αθλητικά ρούχα 

σε στάση εκκίνησης. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αναπτύσσονται κυκλικά γύρω της σ’ έναν 

σχηματισμό που θυμίζει ρολόι, με την Αλίκη στον ρόλο των δεικτών και τους υπόλοιπους να 

κάνουν τις ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που παραπέμπει στο ρολόι και την κίνηση των δεικτών 

του, είναι το γεγονός πως η φιγούρα της Αλίκης ουσιαστικά απεικονίζεται διπλή αφού 

απεικονίζεται δύο φορές, την πρώτη με μαύρο περίγραμμα και τη δεύτερη με κόκκινο και 

ανεστραμμένη πλήρως, μιμούμενη την εναλλαγή  των θέσεων των δεικτών στο καντράν. 

Παρόμοια ψευδαίσθηση συντελείται και με τις φιγούρες των ζώων τα οποία απεικονίζονται 

εναλλάξ ως πολύχρωμα σχέδια ενώ  επαναλαμβάνονται και ως μονόχρωμα περιγράμματα των 

ίδιων σχεδίων. 
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ΙΙ. Ένας μαραθώνιος της ολομέλειας και μία ιστορία σαν ουρά. 

 

Η Αλίκη βρήκε τούτα τα καμώματα γελοία, όμως όλοι τους είχαν ένα ύφος τόσο σοβαρό 

που δεν τόλμησε να γελάσει, κι επειδή της ήταν αδύνατον να σκεφτεί να πει κάτι, 

αρκέστηκε στο να κάνει μία υπόκλιση παίρνοντας τη δαχτυλήθρα με όση μεγαλύτερη 

σοβαρότητα γίνονταν. 

Τότε πάλι, όλοι την περικύκλωσαν, καθώς το Ντόντο μ’ επισημότητα παρουσίαζε τη 

δαχτυλήθρα, λέγοντας «Ευαρεστηθήτε να δεχθήτε  εκ μέρους μας την ευγενή ταύτην 

δαχτυλήθραν [….] 

Η σκηνή αυτή αποδίδεται στατικά καθώς απομονώνει τα δύο κεντρικά πρόσωπα της 

αφήγησης, την Αλίκη και το Ντόντο τα οποία προβάλει στην ανεπεξέργαστη ζωγραφική 

επιφάνεια χωρίς να τα συνοδεύει από δευτερεύοντα εικονιστικά στοιχεία, έτσι ώστε το 

βλέμμα του θεατή να μένει απερίσπαστο. Στην δεξιά πλευρά της σύνθεσης, η Αλίκη 

απεικονίζεται κατά τη στιγμή της υπόκλισης, με το κεφάλι και το βλέμμα χαμηλωμένο 

μπροστά στο επιβλητικό Ντόντο με το οποίο έχει την ίδια κλίμακα, αν και το δεύτερο 

κυριαρχεί στη σύνθεση λόγω του εντυπωσιακού όγκου του. Η Αλίκη έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, με τα ίσα ξανθά μαλλιά της κομμένα στο ύψος των ώμων, ωστόσο 

αναγνωρίζεται από το χαρακτηριστικό ζευγάρι των αθλητικών παπουτσιών που φορά το 

οποίο μοιράζεται και με τον ίδιο τον δημιουργό της, τον Pat Andrea.  

Στην αριστερή πλευρά  της σύνθεσης στέκεται το επιβλητικό Ντόντο το οποίο, αντί της 

δαχτυλήθρας που αναφέρεται στο κείμενο, φέρει αντρικό προφυλακτικό. Ο Pat Andrea στην 

περίπτωση αυτή προχωρά σε μία ολική ανατροπή του κείμενου, μία ανατροπή που 

στοιχειοθετείται σε δύο επίπεδα. Αντικαθιστώντας τη δαχτυλήθρα με το προφυλακτικό είναι 

προφανές πως  μεταβάλλει ένα σημαντικό στοιχείο της αφήγησης αλλά, ταυτοχρόνως, 

ανατρέπει την ίδια τη φυσιογνωμία του έργου το οποίο στην δική του εκδοχή παύει να είναι 

πλέον ένα παιδικό παραμύθι και μετατρέπεται σε έργο που απευθύνεται σε  ενήλικες. Η 

εικονογράφηση χειραφετείται από το κείμενο που συνοδεύει και ο ζωγράφος προχωρά σε 

ερμηνεία πλέον του κειμένου, προχωρώντας σε δραστική παρέμβαση που αντανακλά τις 

προσωπικές του αντιλήψεις, αφήνοντας στην άκρη εκείνες του Lewis Carroll, του αρχικού 

του δημιουργού. Στην ουσία, ο Pat Andrea επιλέγει συνειδητά να προσαρμόσει το 

Βικτωριανό παραμύθι όχι μόνο στο δικό του στυλιστικό ύφος, επιφέροντας αλλαγές που 

επικαιροποιούν τον αισθητικό χειρισμό του αλλά επεκτείνεται και στον ίδιο το χαρακτήρα 
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του έργου αλλάζοντας τη φυσιογνωμία του και μετατρέποντάς το σ’ ένα έντονα φορτισμένο 

με σεξουαλικά υπονοούμενα και αμφισημίες ανάγνωσμα. 
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Ι. Όπου το κουνέλι εισάγει το νεαρό Μπιλ  

 

Άλλοτε, όταν διάβαζα παραμύθια, φανταζόμουν ότι τέτοιου είδους πράγματα δεν 

συμβαίνουν ποτέ, και να τώρα που τα ζω πραγματικά. 

[…] προτού καν φτάσει στα μισά του μπουκαλιού, ένιωσε το κεφάλι της να πιέζει το 

ταβάνι και χρειάστηκε να σκύψει από φόβο μην σπάσει το λαιμό της. 

Στο κεφάλαιο αυτό, η Αλίκη επισκέπτεται την κατοικία του κουνελιού ψάχνοντας για τα 

γάντια του. Όμως, όταν βρίσκεται εκεί, δεν μπορεί ν’ αντισταθεί στον πειρασμό να πιεί το 

μαγικό υγρό από ένα ακόμη μπουκαλάκι που βρίσκει, με αποτέλεσμα αυτήν τη φορά να 

αρχίσει να ψηλώνει υπερβολικά. Οι διαστάσεις της τώρα είναι τέτοιες που καταλήγει 

εγκλωβισμένη σ΄ ένα δωμάτιο, με το χέρι της να εξέχει από το παράθυρο. Όταν έρχεται ο 

λαγός, στην προσπάθειά της να τον ακουμπήσει, σπάει το τζάμι ενώ στο τέλος, θα 

επιστρατευτεί ο Μπιλ η Σαύρα, υπηρέτης του κουνελιού, για να βοηθήσει, επιχειρώντας να 

περάσει από την καμινάδα. 

                         

Εικόνα 9. Δύο από τις τρεις εικόνες του Tenniel για την εικονογράφηση της σκηνής στο σπίτι του κουνελιού. 

Ο Pat Andrea  επιλέγει μία σύνθεση η οποία συναιρεί περισσότερες από μία στιγμές της 

αφήγησης του παραμυθιού του Lewis Carroll αλλά και της εικονογράφησης του John 

Tenniel. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε τρεις αποσπασματικές απεικονίσεις του Tenniel 

(εικ.9) συνδυάζονται από τον Pat Andrea στην ίδια επιφάνεια όπου ταυτοχρόνως 

απεικονίζονται τα στιγμιότυπα της παγίδευσης της Αλίκης σ’ ένα δωμάτιο της κατοικίας του 

κουνελιού, της θραύσης του τζαμιού και της καθόδου του Μπιλ της σαύρας από την 
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καμινάδα, ωστόσο η εικαστική τους μεταφορά φέρει πολύ έντονη τη σφραγίδα του 

δημιουργού τους. 

Έτσι, η κατοικία του κουνελιού μεταφράζεται σε μία πολυτελή κατοικία 

μοντερνιστικού χαρακτήρα η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά με μολύβι. Αποκλειστικά 

με μολύβι, χωρίς καθόλου χρώμα, έχει χρησιμοποιηθεί και για τους πρωταγωνιστές του 

επεισοδίου, την Αλίκη που ασφυκτιά στα στενά όρια του αρχιτεκτονήματος και το κουνέλι, 

όμως ο Pat Andrea ξαφνιάζει τον θεατή δράττοντας την ευκαιρία να εισάγει στη σκηνή αυτή 

και την αυτοπροσωπογραφία του. Μάλιστα, δεν αρκείται σε περιφερειακό ρόλο αλλά 

προάγεται και εαυτόν σε βασικό πρόσωπο της δράσης αφού μαζί με το κουνέλι εμφανίζονται 

στον κήπο του σπιτιού να ανατρέπονται γεμάτοι έκπληξη από την τεράστια παλάμη της 

Αλίκης που εξέχει από το παράθυρο. Στη σύνθεσή αυτή η χρωματική παλέτα είναι πολύ 

περιορισμένη καθώς αρκείται σε αποχρώσεις του πράσινου που αποδίδουν την πρασινάδα 

του κήπου του κουνελιού και στο σκούρο μπλε του ουρανού. Τέλος, ιδιαίτερα λυρικός είναι ο 

τρόπος με τον οποίο ο ζωγράφος επέλεξε να εμπλέξει στη σύνθεση τον Μπιλ τη Σαύρα, αφού 

αντί να επαναλάβει την απεικόνιση του καθώς κατεβαίνει από την καμινάδα, επιλέγει να 

παρουσιάσει καμινάδα και σαύρα παρατακτικά το ένα δίπλα στο άλλο, με τη σαύρα να 

αντικαθιστά το μισοφέγγαρο. 
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ΙΙ. Όπου το κουνέλι εισάγει το νεαρό Μπιλ  

 

Χωρίς καλά καλά και η ίδια να ξέρει τι κάνει, πήρε μία μικρή βέργα και την άπλωσε στο 

μέρος του κουταβιού˙ οπότε το κουτάβι μ’ έναν πήδο βρέθηκε στον αέρα και με ένα 

ούρλιασμα απόλαυσης όρμησε καταπάνω στη βέργα, τάχα πως ήθελε να την κομματιάσει. 

Τότε κι η Αλίκη από φόβο μην ποδοπατηθεί, βρήκε καταφύγιο πίσω από ένα μεγάλο 

γαϊδουράγκαθο […] 

Η Αλίκη που είχε την εντύπωση ότι έπαιζε με κάποιο άγριο άλογο, έτοιμη από στιγμή σε 

στιγμή να βρεθεί κάτω απ’ τις οπλές του, ξέφυγε κι έτρεξε πάλι γύρω στο γαϊδουράγκαθο˙ 

τότε το κουτάβι άρχισε μία σειρά από σύντομες επιθέσεις ενάντια στη βέργα. 

Το παραμύθι της Αλίκης  χαρακτηρίζεται από την ανατροπή και την αμφισημία, τίποτα δεν 

είναι όπως φαίνεται ή τα πάντα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν η ‘ανάγνωσή’ τους 

υπερβεί τον καθιερωμένο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε κάτι. Αλλάζοντας σημείο 

προοπτικής, η ίδια κατάσταση μπορεί να ερμηνευτεί με τον εντελώς αντίθετο τρόπο. Έτσι, ο 

θεατής καταλήγει να συναισθάνεται ένα είδος υποβόσκουσας απειλής, έναν φόβο που η ίδια 

η κατάσταση που βιώνει δεν φαίνεται τον δικαιολογεί, ωστόσο με κάποιον συγκαλυμμένο 

τρόπο τον υποθάλπει. Η Αλίκη εμφανίζεται να παίζει μ’ ένα κουτάβι, μία πράξη καθημερινή 

που σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να εγείρει το αίσθημα οποιουδήποτε άγχους, όμως 

στον κόσμο του Lewis Carroll, μία μικρή λεπτομέρεια, η αντιστροφή  των διαστάσεων της 

Αλίκης και του κουταβιού, αρκεί για να αλλάξει τη δυναμική της σχέσης με την ηρωίδα να 

νιώθει πως βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ παιχνιδιού και απειλής. 

Την ίδια αίσθηση απειλής μεταφέρει ο Pat Andrea και εικαστικά στο έργο του 

δημιουργώντας μία σύνθεση που διακρίνεται για τον δυναμισμό και την ενεργητικότητά της. 

Παρόντα είναι μόνο δύο πρόσωπα, η Αλίκη και το κουτάβι, τα οποία διαχωρίζει μεταξύ τους 

ένα κλαδί γαϊδουράγκαθο. Οι δύο μορφές απεικονίζονται πολύ κοντά η μία στην άλλη, 

σχηματίζοντας ένα ζευγάρι που φαίνεται να συγκλίνει στην βάση, στα πόδια αλλά 

διαχωρίζονται απότομα καθώς το βλέμμα του θεατή ανεβαίνει προς τα επάνω, προς τα 

κεφάλια τους, σχηματίζοντας ένα χάσμα το οποίο έρχεται να καταλάβει το λουλούδι του 

γαϊδουράγκαθου το οποίο παρεμβαίνει με την έντονη χρωματικότητά του. Η φιγούρα της 

Αλίκης, σχεδιασμένη με μεγάλη λεπτομέρεια, θυμίζει μαχητή πολεμικών τεχνών με τη στάση 

της ενώ κραδαίνει στα χέρι της τη βέργα. Αντίστοιχα, το κουτάβι, σχεδιασμένο με χρώμα, 

έχει μεταβληθεί από το οικείο, χαριτωμένο κατοικίδιο, σε κάποιο άγνωστο, απειλητικό 

αρπακτικό ζώο. 
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Ι. Συμβουλές από μία κάμπια. 

 

Η Αλίκη απόμεινε κοιτάζοντας σκεφτική το μανιτάρι, προσπαθώντας να ξεδιαλύνει ποιες 

ήταν οι δύο πλευρές του, και καθώς ήταν ολοστρόγγυλο, κατάλαβε πως ήταν πολύ 

δύσκολο ν’ αποφανθεί. 

Τα χρειάστηκε μ’ αυτήν την απότομη αλλαγή, αλλά καθώς μάζευε ολοένα και 

περισσότερο, ένιωσε πως δεν είχε καιρό για χάσιμο, έτσι λοιπόν βάλθηκε να φάει λιγάκι 

κι από τ’ άλλο κομμάτι. Το πηγούνι της βρισκόταν τόσο πολύ ζουληγμένο πάνω στο πόδι 

της, ώστε δια της βίας περίσσευε χώρος ν’ ανοίξει το στόμα της˙ επιτέλους όμως τα 

κατάφερε, και μπόρεσε να καταπιεί μία μπουκιά από το κομμάτι που κρατούσε με τ’ 

αριστερό χέρι. 

Η Αλίκη, ζαλισμένη από τις διαρκείς αλλαγές στο ύψος της, συναντά μία πάνω σ’ ένα 

μανιτάρι μία κάμπια που καπνίζει ναργιλέ και της ζητά βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της 

σύντομης στιχομυθίας, η κάμπια συμβουλεύει την Αλίκη να καταναλώνει λίγο από το 

μανιτάρι κάθε φορά που θέλει ν’ αλλάξει τις διαστάσεις της, ωστόσο δεν της διευκρινίζει 

ποια πλευρά του μανιταριού αντιστοιχεί στην αύξηση του μεγέθους της και ποια στη μείωση, 

μ’ αποτέλεσμα να φύγει αφήνοντας την Αλίκη να πειραματιστεί μόνη της. Για την εικαστική 

απόδοση αυτού του επεισοδίου, ο Pat Andrea καταφεύγει σε μία ‘προσωπογραφία’ της 

Αλίκης, ωστόσο πρόκειται για μία προσωπογραφία μάλλον ανορθόδοξη, αφού επιλέγει να 

μετατρέψει την ίδια την Αλίκη στο μανιτάρι της διήγησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνει 

να συνθέσει μία εντυπωσιακή εικόνα την οποία μονοπωλεί σχεδόν αποκλειστικά η 

πρωταγωνίστριά του, ενώ η κάμπια εμφανίζεται σε πολύ μικρότερη κλίμακα, χαμένη μέσα 

στα κατάξανθα μακριά μαλλιά της.  

Η σκηνή απεικονίζει την πιο δραματική στιγμή της αφήγησης, όταν η Αλίκη ανοίγει το 

στόμα της καταβροχθίζοντας το πρώτο κομμάτι του κέικ. Παρόλο που δεν το έχει 

καταναλώσει ακόμη, τα αποτελέσματα της μεταμορφωτικής του επίδρασης είναι ήδη ορατά 

αφού η Αλίκη έχει συρρικνωθεί επικίνδυνα. Ο κορμός και ο λαιμός της έχουν εξαφανιστεί 

εντελώς και έχουν απομείνει μόνο τα αθλητικά της παπούτσια, το σύμβολο κατατεθέν της και 

τα πλούσια ξανθά της μαλλιά που αντικαθιστούν το καπέλο του μανιταριού.  Μάλιστα, το 

τελικό αποτέλεσμα, αν λάβει κανείς υπόψη τις σημαντικές διαστάσεις του πίνακα, φαίνεται ν’ 

ακροβατεί στα όρια του τρομακτικού, με τον θεατή να έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα κεφάλι 

που παραπέμπει στις απεικονίσεις της μυθικής Μέδουσας (εικ.10), με την εικαστική απόδοση 
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να ανατρέπει ξανά τη φύση του κειμένου και από παραμύθι να το μετατρέπει σε γοτθικό 

αφήγημα. 

 

 

Εικόνα 10. Caravaggio, Μέδουσα (1597), λάδι σε καμβά, 60x55, Galleria Uffici.  
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II. Συμβουλές από μία κάμπια. 

Είχε μόλις κατορθώσει να τον κάμψει σ’ έναν χαριτωμένο ελιγμό, και ήταν έτοιμη να 

δώσει μία βουτιά μέσα στα φυλλώματα, που όμως ανακάλυψε, άλλο δεν ήταν παρά η 

κορυφή των δέντρων κάτω από τα οποία είχε περιπλανηθεί, όταν ένα διαπεραστικό 

σύριγμα την έκανε απότομα να τραβηχτεί. ‘Ήταν ένα μεγάλο περιστέρι που ξεπετάχτηκε 

μπρος της, χτυπώντας τη δυνατά με τα φτερά του. 

«Σα να μην έφτανε δηλαδή ο μπελάς να κλωσσάς αυγά», είπε το Περιστέρι, «αλλά πρέπει 

νάσαι μέρα και νύχτα επί ποδός, νάχεις το νου σου στα φίδια! Τρεις βδομάδες έχω να 

κλείσω μάτι!» 

Συνεχίζοντας τις πρωτεϊκές μεταμορφώσεις της που διευκόλυνε η κατανάλωση του 

μανιταριού, η Αλίκη διαπιστώνει τώρα έντρομη πως ο λαιμός της έχει επεκταθεί δυσανάλογα, 

τόσο που έχει καταλήξει να προεξέχει πάνω από τις κορυφές των δέντρων. Στην προσπάθειά 

της να τον τακτοποιήσει, προκαλεί αναστάτωση σ’ ένα θηλυκό περιστέρι που προσπαθεί να 

κλωσσήσει τ’ αυγά του, το οποίο, περνώντας τη για φίδι, της επιτίθεται. Συνεπής στην 

τακτική του να επιλέγει να αποδώσει ζωγραφικά την πιο δραματική στιγμή της αφήγησης, 

όταν κορυφώνεται η δράση, ο Pat Andrea απεικονίζει την επίθεση του περιστεριού στην 

Αλίκη. Επιστρέφοντας στο σχεδόν μονοχρωματικό του σύμπαν, χωρίς να αποδίδει 

οποιοδήποτε στοιχείο του φόντου, σχεδιάζει με μαύρο μολύβι στο κέντρο το κεφάλι της 

πρωταγωνίστριάς του, με μάτια και στόμα ορθάνοιχτα από έκπληξη, καθώς το περιστέρι το 

χτυπά και με τα δύο φτερά του. τη σκοτεινή μονοχρωμία του μαύρου μολυβιού διακόπτει, 

προς μεγάλη έκπληξη του θεατή, το πόδι του πτηνού που προβάλλει στο πλάι ντυμένο σαν 

χορεύτρια μπουρλέσκ, με μωβ κάλτσα και θαλασσί γόβα ενώ το δεξί άκρο της σύνθεσης 

καταλαμβάνει ο κορμός της Αλίκης που στέκεται όρθιος κρατώντας σε δίσκο, σαν 

καμαριέρα, ένα αυγό σερβιρισμένο σε αυγοθήκη. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η φαντασία του ζωγράφου ανταγωνίζεται εκείνη του 

συγγραφέα, αποδεικνύοντας έμπρακτα πόσο ιδανικό είναι το συνταίριασμά τους σ’ αυτήν την 

εικονογράφηση. Ο Pat Andrea, διεκπεραιώνει επάξια το καθήκον της ‘μετάφρασης’ του 

παραμυθιού σε εικόνα, χωρίς να θυσιάζει στο ελάχιστο τη μοναδικότητα του προσωπικού του 

ύφος, προχωρώντας ουσιαστικά σε μία επανερμηνεία του κλασικού κειμένου που μπορεί να 

σταθεί μόνη της.  
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Ι. Γουρούνι και πιπέρι. 

[…] η Δούκισσα βρισκόταν καθισμένη σ’ ένα σκαμνί στο κέντρο, νανουρίζοντας ένα 

μωρό˙ η μαγείρισσα ήταν σκυμμένη στη φωτιά κι ανακάτευε ένα καζάνι που φαίνονταν να 

είναι γεμάτο σούπα. 

             «εγώ μιλάω άγρια στο παιδί 

             και το βαράω όταν φτερνίζεται˙ 

             Γιατί πάρα πολύ το ευχαριστεί 

             Με το πιπέρι να ακκίζεται». 

Στο κεφάλαιο «Γουρούνι και πιπέρι», η Αλίκη συνεχίζει να γνωρίζει τους εκκεντρικούς 

κατοίκους της Χώρας των Θαυμάτων. Αυτήν τη φορά, καθώς εισέρχεται στην κατοικία μιας 

αριστοκρατικής έπαυλης, συναντά ένα πραγματικά παράδοξο θέαμα˙ η Δούκισσα θηλάζει 

ένα μωρό που κλαίει και φταρνίζεται ακατάπαυστα ενώ η μαγείρισσα ρίχνει μεγάλες 

ποσότητες πιπεριού όχι μόνο στη σούπα αλλά και στον αέρα. Ταυτόχρονα, πετά πιάτα στον 

αέρα προς την κατεύθυνση της Δούκισσας και του μωρού, υπό την επίβλεψη μιας παράξενης 

γάτας με τεράστιο χαμόγελο. 

Ο Pat Andrea συνομιλεί και σ’ αυτήν την περίπτωση με την αντίστοιχη εικόνα του John 

Tenniel (εικ.11), ωστόσο επιλέγει να συμπυκνώσει τη δική του αφήγηση εμπλουτίζοντας τη 

σύνθεση με καινούργιες λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε δευτερεύουσες σκηνές του 

κεφαλαίου που ο Tenniel είτε δεν εκμεταλλεύεται καθόλου είτε τους αφιερώνει ανεξάρτητες 

συνθέσεις. 

 

Εικόνα 11. Στην κουζίνα της Δούκισας από τον John Tenniel 
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Έτσι, η βασική σύνθεση παραμένει η ίδια, με τη δούκισσα να κάθεται επιβλητική στο 

κέντρο, κρατώντας  το περίεργο μωρό της στα πόδια . Δίπλα της, στην αριστερή πλευρά, 

στέκεται η μαγείρισσα, η οποία στην εκδοχή του Tenniel ανακατεύει τη σούπα με την πλάτη 

στα δρώμενα, κρατώντας μία παθητική στάση. Αντίθετα, ο Pat Andrea  επιλέγει να τη 

μετατρέψει σε πρωταγωνιστή του επεισοδίου, απεικονίζοντάς τη να έχει αφήσει την 

κατσαρόλα πίσω της και, στραμμένη προς τη δούκισσα και το μωρό της, να τους 

εκσφενδονίζει πιάτα σε μία στάση που θυμίζει δισκοβόλο μία στιγμή πριν τη ρίψη του 

δίσκου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα πόδια της Δούκισσας όπου συσσωρεύονται τα 

θραύσματα των σπασμένων πιάτων αλλά και στον αέρα όπου πιάτα και άλλα αντικείμενα της 

κουζίνας ίπτανται σαν ιπτάμενοι δίσκοι. Η Αλίκη, στην δεξιά γωνία, τοποθετεί τα χέρια  στο 

κεφάλι της για να προστατευθεί ενώ αμετάβλητη και στις δύο εκδοχές είναι η γάτα του 

Τσέσαϊρ, την οποία αμφότεροι οι καλλιτέχνες αποδίδουν μ’ ένα μάλλον χαιρέκακο, 

περιπαικτικό χαμόγελο. Αν και ο Pat Andrea διατηρεί τη χαρακτηριστική φόρμα της 

Δούκισσας του Tenniel που επιβάλλεται με τον όγκο του σώματός της  και το 

χαρακτηριστικό κάλυμμα του κεφαλιού της με τους διπλούς κώνους το οποίο μετατρέπει σε 

χτένισμα, επιλέγει να μην κρατήσει την καρικατουρίστικη ασχήμια της και της δίνει ένα 

όμορφο πρόσωπο. Στο φόντο, σχεδιασμένο σε απαλότερους τόνους από την υπόλοιπη 

σύνθεση, εμφανίζεται να αιωρείται το κεφάλι της Αλίκης επί πίνακι συνοδευόμενο από ένα 

τσεκούρι, παραπέμποντας στην εντολή που είχε δώσει προηγουμένως η ενοχλημένη από την 

Αλίκη Δούκισσα στην υπηρέτριά της να της το κόψει. 

Η πλούσια σε δραματικότητα αφήγηση του παραμυθιού ουσιαστικά μεταφέρεται 

αυτούσια στην εικαστική της αποτύπωση από τον Pat Andrea, ο οποίος δεν διστάζει να 

παρακάμψει τη στατικότητα των εικόνων του Tenniel, εμπλουτίζοντας τη δική του εκδοχή με 

δράση και ένταση. 
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ΙΙ. Γουρούνι και πιπέρι. 
Η  Αλίκη είχε αρχίσει να διερωτάται, «Τι θα κάνω μ’ αυτό το πλάσμα, πως θα το 

κουβαλήσω σπίτι;» οπότε το πλάσμα γρύλισε ξανά, τόσο δυνατά, που έσκυψε να δει το 

πρόσωπό του αλαφιασμένηꓽ ούτε λίγο ούτε πολύ, επρόκειτο για σκέτο γουρούνι, και τότε 

κατάλαβε πιά πως θα ήταν γελοίο να το κρατάει άλλο αγκαλιά. 

Βλέποντας την Αλίκη, ο Γάτος συνέχεια χαμογελούσε. Φαινόταν ένας αγαθός γάτος, 

ωστόσο, επειδή διέθετε τρομερά νύχια και πολλά δόντια, η Αλίκη ένιωσε πως έπρεπε να 

του φερθεί με σεβασμό. 

Αφού η Δούκισσα έφυγε για να παίξει κροκέ με τη Βασίλισσα, η Αλίκη έχει μένει μόνη με το 

παράξενο μωρό στη  αγκαλιά. Ενώ αναρωτιέται τι να το κάνει, αυτό μεταμορφώνεται σε 

γουρούνι και φεύγει στο δάσος. Στη συνέχεια, η Αλίκη συναντά ξανά τη γάτα του Τσέσαϊρ, η 

οποία κάθεται στο κλαδί ενός δέντρου. 

Ο Pat Andrea και στην περίπτωση αυτή, όπως είχε κάνει και προηγουμένως, συναιρεί 

δύο εικονογραφήσεις του John Tenniel (εικ.12,13) σε μια, παρόλο που και στην αφήγηση του 

Lewis Carroll  

  

                                       

 

Εικόνα 12. Η Αλίκη με το μωρό από τον Tenniel             Εικόνα 13. Η Αλίκη με τη γάτα Τσέσαϊρ από τον 

Tenniel              

 

Τα δύο επεισόδια είναι διαδοχικά και δεν συμπίπτουν χρονικά. Συναιρώντας τα, όχι 

μόνο κερδίζει σε πυκνότητα, αλλά έχει επίσης την ευκαιρία να ‘χειραγωγήσει’ το βλέμμα το 
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θεατή ακολουθώντας τον δικό του τρόπο ανάγνωσης του παραμυθιού. Έτσι, στο κέντρο της 

σύνθεσής του ο Pat Andrea τοποθετεί την Αλίκη να στέκεται όρθια, με το ένα χέρι στη μέση 

ενώ με το άλλο ανασηκώνοντας ελαφρά την κοντή της φούστα. Ανάμεσα στα πόδια της 

βρίσκεται το γουρούνι, ενώ στα αριστερά της εικόνας παρακολουθούμε τη διαδικασία της 

μεταμόρφωσης του μωρού σε γουρούνι μέσω μιας αλυσίδας πορτρέτων που απεικονίζουν τα 

διάφορα στάδιά της. τη δεξιά πλευρά καταλαμβάνει η τεραστίων διαστάσεων γάτα του 

Τσέσαϊρ που αποδίδεται προφίλ με κορμό σχεδόν ανθρώπινο που φτάνει κάτω από τη μέση. 

Αυτό όμως που έχει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι πως ο Pat Andrea σε χαμηλά στο 

πρώτο επίπεδο δημιουργεί ένα σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τα πόδια της Αλίκης, το οπίσθιο 

τμήμα του γουρουνιού και την απόληξη του χεριού της γάτας αφήνοντας, για μία ακόμη 

φορά, έντονα ερωτικά υπονοούμενα, σε μία ερμηνεία που ανατρέπει τον πρωτογενή 

χαρακτήρα του Βικτωριανού παραμυθιού για να εξυπηρετήσει τον τρόπο με το οποίο το 

αντιλαμβάνεται  ο καλλιτέχνης. 
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Ι. Τo τσάι των τρελών. 

[…] ξύπνησε βγάζοντας μία φωνούλα και συνέχισε «-αρχίζει από Π, όπως η 

Ποντικοπαγίδα, η Πανσέληνος, η Πλειάδα, η Παρομοίωση-δεν έχεις ακούσει αυτό που 

λένε «παρά μοιάζεις» με κάποιον, κι έχεις δει ποτέ να σέρνουν με το μολύβι μία 

παρομοίωση;». 

Το τραπέζι ήταν ένα μεγάλο τραπέζι, όμως οι τρεις τους ήταν στριμωγμένοι όλοι μαζί σε 

μία του άκρη. «Δεν υπάρχει χώρος! Δεν υπάρχει χώρος!» φώναξαν μόλις είδαν την Αλίκη 

να πλησιάζει. «Υπάρχει και περισσεύει!» είπε η Αλίκη προσβεβλημένη, και πήρε θέση σε 

μία μεγάλη πολυθρόνα στην κορυφή του τραπεζιού. 

Η Αλίκη βρίσκει τον Καπελά, τον Μαρτιάτικο Λαγό και το Ποντίκι στριμωγμένους σε μία 

γωνία ενός τεράστιου τραπεζιού πίνοντας τσάι και ο Pat Andrea βρίσκει την ευκαιρία για μία 

εντυπωσιακή σύνθεση η οποία με την πυκνότητα και τη φρεσκάδα των χρωμάτων της έρχεται 

σε αντίθεση με τις αμέσως προηγούμενες.  Η σκηνή τοποθετείται στη φύση, την οποία ο 

ζωγράφος αποδίδει μ’ ένα εντυπωσιακό τοπίο όπου τα δύο τρίτα καλύπτονται από έναν 

ουρανό γεμάτο από σύννεφα, μεταστοιχειωμένα, κατά κάποιον τρόπο, σε προβολές των όσων 

η Αλίκη με τους φίλους της συζητούν καθισμένοι γύρω από ένα εντυπωσιακό τραπέζι που 

ορίζεται την  διαγώνιο που ξεκινά από την κάτω δεξιά γωνία. Τα πρόσωπα και το τραπέζι με 

τα στρωμένα φλιτζάνια του τσαγιού είναι σχεδιασμένα μόνο με μολύβι, χωρίς χρώμα, έτσι 

ώστε να μην τραβούν το βλέμμα του θεατή από το εντυπωσιακό πράσινο της βλάστησης στο 

φόντο αλλά και από τον ουρανό όπου προβάλλονται σαν σε οθόνη κινηματογράφου 

ανθρωπόμορφα σύννεφα στο σχήμα μικρών κοριτσιών που συνοδεύουν αντικείμενα και 

έννοιες που αναφέρονται στον διάλογο του κειμένου, δηλ. η ποντικοπαγίδα, η πανσέληνος 

και η παρομοίωση.  
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ΙΙ. Τo τσάι των τρελών. 

«Που λες, δεν είχα καλά καλά τελειώσει την πρώτη στροφή», είπε ο Καπελάς, «όταν η 

Βασίλισσα αναπήδησε και βάλθηκε να ουρλιάζει «Δολοφονεί τον Χρόνο! Πάρτε του το 

κεφάλι!» 

«Τι φριχτή απανθρωπιά!» αναφώνησε η Αλίκη. 

«Κι από τότε», συνέχισε ο Καπελάς, με πένθιμο ύφος, «ο χρόνος μου πηγαίνει ενάντια! 

Είναι τώρα πάντα έξη η ώρα». 

«Ά! Αυτό τα εξηγεί όλα», είπε ο Καπελάς. «Ο Χρόνος δεν ανέχεται να τον κρατάει κανείς. 

Αν είχες καλές σχέσεις μαζί του, θα έκανε στο ρολόι σου όλα τα χατίρια. 

Ο Καπελάς και η Αλίκη συζητούν για τις εμπειρίες τους με το Χρόνο και ο Καπελάς εξηγεί 

στο κορίτσι πως παρεξηγήθηκε με τον Χρόνο κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, με 

αποτέλεσμα ο Χρόνος γι’ αυτόν να είναι κολλημένος πάντα στις έξι, ενώ η Αλίκη διηγείται 

πως προσπαθεί να κερδίσει τον χρόνο όταν παίζει μουσική. Ο Pat Andrea ‘μεταφράζει’ 

εικαστικά τον διάλογο κρατώντας το πνεύμα του κειμένου του Lewis Carroll καταφεύγοντας 

στην χρήση έξυπνων τεχνασμάτων που αποτυπώνουν σε εικόνα όσα διαμείβονται λεκτικά, 

προκαλώντας τον θεατή να ενεργοποιηθεί και ο ίδιος προκειμένου να ανακαλύψει τα 

επάλληλα επίπεδα της διήγησης. Η σύνθεση συνδυάζει δύο παράλληλες ιστορίες που 

μεταφέρουν στον καμβά τη σχέση καθενός εκ των πρωταγωνιστών με τον Χρόνο. Στα δεξιά,  

Ο Καπελάς, συνοδευόμενος από τον Μαρτιάτικο Λαγό και το Ποντίκι, εξηγεί στην 

Αλίκη, της οποίας το κεφάλι  εμφανίζεται  απέναντι από το δικό του, γιατί για εκείνον η ώρα 

είναι πάντα έξι. Δανειζόμενος το μοτίβο των παραμορφωμένων ρολογιών από τον περίφημο 

σουρεαλιστικό πίνακα του Salvador Dali Η Εμμονή της Μνήμης (εικ.14),
95

 παίζει 

σχεδιάζοντας μία σειρά ρολογιών στα οποία οι δείκτες δείχνουν μόνον έξι, τα οποία δείχνει 

με το δάκτυλό του ο Καπελάς, ντυμένος με γραβάτα και καπέλο φεντόρα. 

                                                           
95

 Salvador Dali, Η Εμμονή της Μνήμης, 1931, λάδι σε καμβά, 24 x 33 cm, ΜοΜα, Νέα Υόρκη 
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  Εικόνα 14. Salvador Dali, Η Εμμονή της Μνήμης, 1931, λάδι σε καμβά, 24 x 33 cm, ΜοΜα, Νέα Υόρκη 

 

Η ιστορία της Αλίκης εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα σχεδιασμένη μόνο 

με ασπρόμαυρο μολύβι, μόνο με το περίγραμμα, χωρίς πολλές γραμμές. Η Αλίκη 

απεικονίζεται σε αγώνα πάλης με τον Χρόνο τον οποίο ο ζωγράφος φαντάζεται ως  γέροντα 

με μακριά γενειάδα, κρατώντας στο χέρι ένα μεγάλο δρεπάνι και ζωσμένος στη μέση με 

κλεψύδρα, σύμφωνα με το δυτικό εικονογραφικό μοτίβο του Γέρο-Χρόνου (εικ.15). Η Αλίκη 

εμφανίζεται με το ένα χέρι να ρίχνει γροθιά στον αντίπαλό της και με το  άλλο να κρατά το 

βιολί της καθώς η αναμέτρηση αυτή εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος μουσικής. 

Προκειμένου να δώσει την αίσθηση της κίνησης, ο Pat Andrea την απεικονίζει ως άλλη θεά 

Κάλι με πολλά χέρια, καθένα από τα οποία αποτελεί ένα καρέ στη σεκάνς που αποτυπώνει 

την κίνησή της. 

 

Εικόνα 15. Λεπτομέρεια που απεικονίζει τον Γέρο- Χρόνο από τη χαλκογραφία του R.Elstrack για την πρώτη 

έκδοση του A Generall Historie of France του John Serres (1611) 
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Προκειμένου δε ο θεατής να μπορέσει να διατηρήσει τη ροή της ιστορίας καθενός χωρίς να 

συγχυστεί, ο καλλιτέχνης έχει φροντίσει να διακρίνει χρωματικά τις δύο αφηγήσεις, μ’ εκείνη 

του Κάπελα να είναι  πολύχρωμη κι εκείνη της Αλίκης να  είναι μονοχρωματική. 
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Ι. Το βασιλικό κροκέ 

Η Αλίκη αναρωτιόταν κατά πόσο θα έπρεπε να πέσει κι αυτή πρηνηδόν, όπως οι τρεις 

κηπουροί, μα δεν μπορούσε να θυμηθεί νάχει ακουστά για παρόμοια εθιμοτυπία σε 

παρελάσεις˙  «εξ άλλου σε τι θα χρησίμευε μία παρέλαση», σκέφτηκε, «αν όλος ο κόσμος 

έπρεπε νάναι πεσμένος με τα μούτρα, χωρίς να βλέπει την παρέλαση;» Γι’ αυτό στάθηκε 

όρθια και περίμενε. 

«Αποκλείεται να σας αποκεφαλίσουν», είπε η Αλίκη και τους έβαλε μέσα σε μία μεγάλη 

γλάστρα που βρισκόταν εκεί κοντά. Οι στρατιώτες περιφέρθηκαν ένα γύρο, αναζητώντας 

τους, κι ύστερα, ήσυχα ήσυχα συνέχισαν να βαδίζουν πίσω από την πομπή. «Τους πήρατε 

τα κεφάλια;» ούρλιαξε η Βασίλισσα. 

Η Αλίκη, κατευθυνόμενη στο γήπεδο του κροκέ, συναντά τρία τραπουλόχαρτα- αυλικούς 

υπηρέτες που προσπαθούσαν να βάψουν κόκκινα τα λευκά άνθη μιας τριανταφυλλιάς προτού 

έρθει η Βασίλισσα και καταλάβει πως είχαν φυτέψει μία τριανταφυλλιά σε λάθος χρώμα. 

Όμως, καθώς της εξηγούν την κατάσταση, φτάνει η Βασίλισσα με την ακολουθία της και 

τους διακόπτει. Η οξύθυμη Βασίλισσα σύντομα δίνει εντολή στους στρατιώτες της να 

αποκεφαλίσουν τα τρία τραπουλόχαρτα, τα οποία όμως διατηρούν τα κεφάλια τους καθώς η 

Αλίκη έχει την έμπνευση να τα κρύψει σε μία παρακείμενη γλάστρα. Ο Pat Andrea ανατρέπει 

τη σύνθεση του Tenniel στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, η 

Αλίκη, η Βασίλισσα, ο Βασιλιάς και οι αυλικοί, αναγορεύοντας σε καίριο σημείο της οπτικής 

του αφήγησης τη γλάστρα στην οποία η Αλίκη κρύβει τα τρία υπό δίωξη τραπουλόχαρτα. 

Έτσι, στο κέντρο τοποθετεί την Αλίκη η οποία ακουμπάμε το ένα χέρι της πάνω σε μία 

μεγάλων διαστάσεων άδεια γλάστρα από την οποία ξεπροβάλλουν οι κορυφές των 

κρυμμένων τραπουλόχαρτων. Η στάση του σώματός της υποδηλώνει βεβιασμένη ανεμελιά 

ενώ στο πρόσωπό  της διαγράφεται ένα παγωμένο χαμόγελο. Δίπλα της, στην αριστερή 

πλευρά του πίνακα, στέκεται το βασιλικό ζευγάρι. Η Βασίλισσα απεικονίζεται εξαγριωμένη 

τη στιγμή που δίνει την εντολή αποκεφαλισμού των τριών υπηρετών τής, όπως υποδηλώνει 

το σηκωμένο της χέρι με το εκτεταμένο δάκτυλο με το οποίο ξεχωρίζει τα υποψήφια θύματα, 

αλλά  και το απειλητικά ανοιχτό της στόμα. Δίπλα της στέκει ο Βασιλιάς με το κεφάλι 

συναινετικά γερμένο προς το μέρος της 
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                                          Εικόνα 16. Το βασιλικό κροκέ από τον Tenniel. 

Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται και στη σύνθεση του Tenniel (εικ.16), όμως, ο Pat 

Andrea στη συνέχεια διαφοροποιείται ριζικά καθώς αφιερώνει την αριστερή πλευρά ης 

σύνθεσης σ’ έναν ιδιόμορφο στρατό που αποτελείται από στρατιώτες- φαλλούς. Προκειμένου 

όμως να μεταφέρει οπτικά την αίσθηση της κίνησης που υποδηλώνει η απόπειρα σύλληψης 

των τραπουλόχαρτων, σε πρώτο επίπεδο απεικονίζει γύρω από τη γλάστρα δύο στρατιώτες -

τραπουλόχαρτα και ένα ζευγάρι πόδια, αναγκάζοντας το βλέμμα του θεατή να κινηθεί 

περιφερειακά της γλάστρας την οποία έχει αποδώσει με πραγματικό φύλλο χρυσού έτσι ώστε 

να αναδεικνύεται στο αναμφισβήτητο επίκεντρο μιας μονοχρωματικής σύνθεσης 

σχεδιασμένης μόνο με μαύρο μολύβι. 
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ΙΙ. Το βασιλικό κροκέ. 

 

Της Αλίκης της φάνηκε ότι πρώτη φορά στη ζωή της έβλεπε ένα τόσο περίεργο γήπεδο για 

να παίζει κανείς κροκέ˙ ήταν όλο προεξοχές και λακκούβες, οι μπάλες του κροκέ ήταν 

ζωντανοί σκαντζόχοιροι, και οι στέκες ζωντανοί ερωδιοί, καθώς οι στρατιώτες ήσαν 

υποχρεωμένοι να διπλώνουν στα δύο και να στηρίζονται πάνω στα χέρια και τα πόδια 

τους, παριστάνοντας τις αψίδες. 

Σε μισό λεπτό μέσα φάνηκε ολάκερο το κεφάλι, και τότε η Αλίκη άφησε χάμω τον ερωδιό 

και άρχισε να κάνει έναν απολογισμό του παιχνιδιού, νιώθοντας μεγάλη ευχαρίστηση που 

επιτέλους είχε κάποιον να την ακούει. Ο Γάτος θεώρησε, φαίνεται, ότι ένα μέρος απ’ το 

σώμα του ήταν τώρα ορατό, γι’ αυτό και τίποτα παραπάνω δεν ματαφάνηκε. 

                                            

 

Εικόνα 17. Δύο από τις εικόνες της σκηνής του βασιλικού κροκέ από τον Tenniel 

Ένα ιδιόρρυθμο παιχνίδι κροκέ εκτυλίσσεται στο οποίο συμμετέχει και η Αλίκη, όταν 

ξαφνικά στον ουρανό αρχίζει να σχηματίζεται το κεφάλι της γάτας του Τσέσαϊρ. Ο Βασιλιάς 

ζητά από τη Βασίλισσα να διατάξει την απομάκρυνση του αλλά η Βασίλισσα, ως συνήθως 

δίνει εντολή να το αποκεφαλίσουν για να βυθιστεί τελικά η σκηνή στο χάος. Για την 

οικονομία της εικαστικής του αφήγησης έχει συναιρέσει δύο σκηνές της αφήγησης, τις οποίες 

ο Tenniel απέδωσε με δύο συνθέσεις, σε μια. Έτσι, καταφεύγει ξανά στο οικείο σχήμα της 

διαίρεσης της ζωγραφικής επιφάνειας σε δύο πεδία.  
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Στα δεξιά παρατίθεται η Αλίκη με τον ερωδιό στο χέρι εν είδει στέκας του κροκέ να 

ετοιμάζεται να χτυπήσει έναν ζωντανό σκαντζόχοιρο που έχει αναλάβει τον ρόλο της μπάλας 

ενώ ένας στρατιώτης -τραπουλόχαρτο παριστάνει την αψίδα. Για μία ακόμη φορά ο 

ζωγράφος καταφεύγει σ’ ένα σχεδιαστικό τρικ προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση 

της κίνησης, θολώνοντας το περίγραμμα του προσώπου της Αλίκης και δίνοντας στα ίχνη του 

μολυβιού οριζόντια κατεύθυνση έτσι ώστε το μάτι του θεατή να ξεγελιέται νομίζοντας πως 

κινείται αριστερά-δεξιά ελέγχοντας το οπτικό της πεδίο πριν χτυπήσει την ‘μπάλα’. 

Η αριστερή πλευρά είναι αφιερωμένη στο περιστατικό της γάτας και της απόπειρας 

εκτέλεσής της ενώ η φιγούρα της έξαλλης Βασίλισσας στο κέντρο, η οποία μας είναι γνωστή 

από προηγούμενες συνθέσεις, συνδέει τα δύο μέρη επιτρέποντας την αρμονική μετάβαση του 

βλέμματος από τη μία πλευρά του πίνακα στην άλλη λειτουργώντας ως ένα είδος ‘οπτικής 

γέφυρας’ από δεξιά στα αριστερά. 

Δίπλα της στέκεται ο Βασιλιάς που είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για την εντολή 

αποκεφαλισμού της γάτας, ωστόσο έμφαση δίνεται κυρίως στις μορφές του δήμιου και του 

κεφαλιού της γάτας που έχουν σχεδιαστεί πυκνότερα και με πιο έντονο μολύβι. Ο δήμιος έχει 

καλυμμένο το κεφάλι με ένα είδος τριγωνικής κουκούλας που αφήνει να διακρίνονται αχνά 

τα μάτια, η μύτη και το στόμα και κρατά κραδαίνοντας στο χέρι του τον πέλεκυ, όμως ο Pat 

Andrea τον σχεδιάζει σχεδόν ημίγυμνο  με γραμμωμένο σώμα, δίνοντας πάλι έμφαση στον 

ερωτισμό που διακρίνει την εικονογράφηση που εμπνεύστηκε για το παραμύθι. 
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Ι. Η ιστορία της ψευτοχελώνας. 

 

Στο σημείο αυτό όμως, προς μεγάλη έκπληξη της Αλίκης, η φωνή της Δούκισσας, παρόλο 

που βρισκόταν στη μέση της αγαπημένης της φράσης «ηθικό δίδαγμα», έσβησε, και το 

χέρι της καθώς την κρατούσε απ’ το μπράτσο άρχισε να τρέμει. Η Αλίκη σήκωσε το 

βλέμμα της και νάσου η Βασίλισσα όρθια μπροστά τους, με τα χέρια σταυρωμένα, έτοιμη 

σα θύελλα να ξεσπάσει. 

«Βάζω στοίχημα, ότι απορείς γιατί τάχα δεν σε κρατώ αγκαλιά απ’ τη μέση» είπε η 

Δούκισσα, αφού πρώτα άφησε να περάσει ένα λεπτό˙ «ο λόγος είναι ότι δεν ξέρω τι 

διαθέσεις έχει ο ερωδιός σου. Εσύ τι λες, να δοκιμάσω;». 

Η Δούκισσα επιστρέφει από τη φυλακή στο γήπεδο του κροκέ και ξανασυναντά την Αλίκη. 

Με διάθεση τελείως διαφορετική από την πρώτη τους συνάντηση στην κουζίνα, η Δούκισσα 

πλησιάζει φιλικά την Αλίκη και την πιάνει από το χέρι γιατί φοβάται πως αν την πιάσει από 

τη μέση θα της επιτεθεί ο ερωδιός που η μικρή κρατά στο χέρι. Η συνάντησή τους όμως 

τελειώνει απότομα όταν θα κάνει την εμφάνισή της η Βασίλισσα που θα τους απειλήσει με 

αποκεφαλισμό αν κάποια από τις δύο τους δεν φύγει. 

Ο Pat Andrea επιλέγει πάλι ν’ απεικονίσει μία μάλλον δευτερεύουσα για την πλοκή 

σκηνή, η οποία, όμως, του δίνει την ευκαιρία να παίξει εικαστικά με την έντονη χρωματική 

αντιπαράθεση πάνω στην οποία έχει δομήσει τη σύνθεσή του. Συγκεκριμένα, στην δεξιά 

πλευρά του πίνακα η ασπρόμαυρη Δούκισσα εμφανίζεται με την πλάτη προς το θεατή να 

αποπειράται να φύγει έξω από το εικονιστικό πεδίο καθώς το δεξί της πόδι βρίσκεται στον 

αέρα ενώ στα αριστερά, μεγαλειώδης και επιβλητική με μία κωδωνόσχημη Ελισαβετιανής 

έμπνευσης διάσπαρτη με μοτίβα  της τράπουλας, δείχνει τον θυμό της σταυρώνοντας σφιχτά 

τα χέρια της στο στήθος.  

Η Αλίκη ίσταται ανάμεσά τους με το δεξί της χέρι στο αριστερό χέρι της Δούκισσας 

ενώ με το αριστερό κρυμμένο πίσω από τον πορτοκαλοκίτρινο ερωδιό συνδέεται οπτικά με 

τη χρωματική πανδαισία των βασιλικών ενδυμάτων. Η απόδοση της κίνησης που προκαλείται 

από την εναλλαγή της φυγής της Δούκισσας, που αποχωρεί από το οπτικό μας πεδίο, και την 

έλευση της Βασίλισσας που φαίνεται να εισέρχεται σε αυτό, επιτυγχάνεται σχεδιάζοντας τη 

φιγούρα της Αλίκης με συγκεχυμένα περιγράμματα. Με τον τρόπο αυτό, η ζωγραφική 

απομιμείται  τη γρήγορη εναλλαγή των κινηματογραφικών καρέ, ένα εφέ που αφήνει το 

πρόσωπο της Αλίκης, σαν άλλος Ιανός, ρευστό και παραμορφωμένο και τα πόδια της 

διπλάσια σε αριθμό.  
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Ι. Η ιστορία της ψευτοχελώνας. 

 

Η όψη του πλάσματος δεν πολυάρεσε της Αλίκης, αλλά σκέφτηκε ότι γενικά θα ήταν 

λιγότερο ριψοκίνδυνο παρά αν είχε ακολουθήσει την έξαλλη Βασίλισσα˙ έτσι λοιπόν 

περίμενε να δει το αποτέλεσμα. Ο Γρύπας ανακάθισε κι έτριψε τα μάτια του. 

Δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ όταν αντίκρισαν σε κάποια απόσταση την Ψευτοχελώνα. 

Καθόταν μόνη και λυπημένη πάνω σ’ ένα βραχάκι, κι όπως πλησίαζαν, η Αλίκη την 

άκουγε που αναστέναζε, θαρρείς απ’ ώρα σε ώρα θα ράγιζε η καρδιά της, κι ένιωσε να 

την κυριεύει μεγάλη λύπη για τη χελώνα. «Τι καημό έχει;» ρώτησε τον Γρύπα. 

 

 

Εικόνα 18. Η σκηνή του Γρύπα και της Ψευτοχελώνας από τον Tenniel. 

Ο Pat Andrea συνεχίζει τη συνομιλία του τόσο με τις εικόνες του John Tenniel (εικ.18) όσο 

και, στην περίπτωση της Ιστορίας της Ψευτοχελώνας, με τον συγγραφέα Lewis Carroll και το 

κείμενό του. Στην αφήγηση εισάγονται δύο νέοι χαρακτήρες, ο Γρύπας και η Ψευτοχελώνα. 

Ο Γρύπας, εμπνευσμένος από το μυθικό ον που είχε σώμα λιονταριού, κεφάλι και φτερά 

αετού και ουρά φιδιού, απεικονίζεται παρόμοιος και στις δύο εικονογραφήσεις 

ακολουθώντας το καθιερωμένο εικονογραφικό μοτίβο. Δίπλα του ακριβώς κάθεται η Αλίκη 

με τα χέρια γύρω από τα γονατισμένα της πόδια. Στην εικόνα του Pat Andrea κυριαρχεί το 

εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα που καταλαμβάνει το φόντο. Επάλληλες αποχρώσεις του 

γαλάζιου ορίζουν τον ουρανό, ο οποίος στο σημείο στο οποίο ενώνεται με το σκούρο μπλε 

της θάλασσας διακόπτεται από το σκούρο πορτοκαλί του δύοντος ηλίου.  
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Εικόνα 19. Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1962, ακρυλικό σε καμβά, 32(51x41cm), MoMa, Νέα Υόρκη 

 

Το τοπίο είναι βραχώδες, γεγονός που ο  Tenniel εκμεταλλεύεται, τοποθετώντας την 

Ψευτοχελώνα πάνω σ’ έναν βράχο που λειτουργεί ως εξέδρα από την οποία αφηγείται την 

ιστορία του. Ο Pat Andrea, με τη σειρά του, παρόλο που επίσης τοποθετεί τη σκηνή σε μία 

βραχώδη περιοχή, αντικαθιστά τον βράχο όπου στέκεται η Ψευτοχελώνα με ένα κουτί σούπας 

Ψευτοχελώνας την οποία είχε αναφέρει προηγουμένως η Βασίλισσα. Ο Pat Andrea δανείζεται 

το κουτί Ψευτοχελώνας του από το εικονικό κουτί της σούπας Campbell’s,  το οποίο 

απαθανάτισε στο εικονικό έργου του Κουτιά Σούπας Campbell’s ο Andy Warhol, 

μετατρέποντάς το σ’ ένα κομμάτι της σύγχρονης  ιστορίας των εικόνων (εικ.19).
96

   

Αυτό το παιχνίδι του Pat Andrea με την εικόνα κάποιων αντικειμένων που έχουν 

αναφορές έξω από το πεδίο της αυστηρής  εικονικής αναπαράστασης και εμπλέκουν τον 

θεατή σ’ ένα είδος περαιτέρω αναζήτησης, συνάδει με τον χαρακτήρα του κειμένου του 

Lewis Carroll. Ειδικά στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο συγγραφέας επιδίδεται σε μία σειρά 

τέτοιου είδους τεχνασμάτων που επιζητούν μία πιο ενεργητική εμπλοκή του αναγνώστη με το 

κείμενο. Έτσι, στο σημείο που εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Γρύπας, στο αγγλικό κείμενο ο 

συγγραφέας παραπέμπει τον αναγνώστη αν δεν ξέρει τι είναι ο γρύπας να κοιτάζει την εικόνα 

του Tenniel που το συνοδεύει, φανερώνοντας πως μέσα στις προθέσεις του ήταν σαφέστατα η 

διαπλοκή κειμένου και εικόνας την οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παραμυθιού. 

Τέλος, την αγάπη του για τις αμφισημίες και τα παιχνίδια της γλώσσας φανερώνει ο διάλογος 

μεταξύ Ψευτοχελώνας, Αλίκης και Γρύπα όπου μαθαίνουμε πχ. πως η λέξη lesson, δηλ. το 

μάθημα στα αγγλικά, προκύπτει από το ρήμα lessen που σημαίνει μειώνω, άρα οι ώρες 

διδασκαλίας θα πρέπει να είναι μειούμενες, ενώ το όνομα του δασκάλου της Ψευτοχελώνας 

                                                           
96
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ήταν Tortoise επειδή θυμίζει ηχητικά το taught, αόριστο του ρήματος teach που σημαίνει 

διδάσκω. Επομένως, η  ίδια διάθεση για παιχνίδι που διαπερνά όλο το κείμενο μεταφέρεται 

και την εικαστική απόδοσή του. 
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Ι. Οι καντρίλιες των αστακών 

 

Έτσι βάλθηκαν με μεγάλη επισημότητα να χορεύουν ένα γύρω ολόγυρα στην Αλίκη και 

κάθε τόσο, σαν πήγαιναν πολύ κοντά της, την ξενύχιαζαν, χωρίς να παραλείπουν να 

κρατούν το ρυθμό με τα μπροστινά ποδάρια τους, ενώ η Ψευτοχελώνα τραγουδούσε συρτά 

και λυπημένα. 

Δες με τι κέφι προχωράνε οι χελώνες και οι αστακοί! 

Περιμένουν όλες στο γιαλό- θέλεις νάμπεις στο χορό και σύ;» 

Μπες, δε μπαίνω, μπες, δε μπαίνω, 

μπαίνεις στο χορό και συ; 

Μπες, δε μπαίνω μπες, δε μπαίνω, 

μπαίνεις στο χορό και συ; 

Η αφήγηση της Ψευτοχελώνας συνεχίζεται έως ότου γίνεται αναφορά στις καντρίλιες των 

αστακών που είναι ο αγαπημένος χορός του Γρύπα και της Ψευτοχελώνας. Όταν η Αλίκη 

τους ρωτά πως χορεύεται, εκείνη δεν διστάζουν να της δείξουν. 

Ο Pat Andrea παραμένει πιστός στα λόγια του κειμένου και δημιουργεί μία από τις πιο 

λιτές του συνθέσεις. Σε λευκό φόντο η Αλίκη κάθεται στο κέντρο, με τα χέρια ενωμένα 

ανάμεσα στα γονατισμένα της πόδια, το πρόσωπο αυστηρό και ανέκφραστο με ορθάνοιχτα 

μάτια και σφιχτά σφραγισμένα χείλη. Δεξιά της απεικονίζεται η Ψευτοχελώνα που χορεύει, 

με τα χέρια σηκωμένα και την πλάτη γυρισμένη στον θεατή και στα αριστερά. Με παρόμοιο 

τρόπο, στα αριστερά, ο Γρύπας  έχει τα χέρια του στη μέση και σηκώνει το ένα του πόδι 

εκτελώντας κάποια φιγούρα. Και οι τρεις αποδίδονται μονοχρωματικά μόνο με ελαφρύ 

μαύρο μολύβι. Ανάμεσά τους, τοποθετημένοι στο ύψος των ώμων, τρεις αστακοί, σε κόκκινο, 

κίτρινο και μπλε χρώμα, διαταράσσουν την ομοιογένεια του λευκού τόνου με μικρές, 

ισορροπημένες χρωματικές εκρήξεις που δίνουν ζωή στο σύνολο. 
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II. Οι καντρίλιες των αστακών. 

Έτσι η Αλίκη άρχισε να τους διηγείται τις περιπέτειές της, αφότου συνάντησε για πρώτη 

φορά το Άσπρο Κουνέλι. Στην αρχή τα είχε λιγάκι χαμένα, καθώς μάλιστα τα δύο 

πλάσματα είχαν έρθει σχεδόν να κολλήσουν πάνω της, βάζοντάς τη στη μέση, και 

ανοίγοντας κάτι στόματα και μάτια φαρδιά-πλατιά˙ ύστερα όμως, σιγά σιγά ξαναπήρε 

θάρρος. 

«Από το περιβόλι περνώντας τα μάτια μου έπεσαν 

στην Κουκουβάγια και στον Πάνθηρα που μία πίτα 

έτρωγαν˙ 

Ο Πάνθηρας πήρε το κρέας, τη σάλτσα και τα 

 ψίχουλα. 

Κι η Κουκουβάγια πήρε μόνο το πιάτο σαν τον ζήτουλα». 

 

 

Εικόνα 20. Η καντρίλια των αστακών από τον Tenniel. 

Μετά από την Ψευτοχελώνα είναι η σειρά της Αλίκης να διηγηθεί τις περιπέτειές της. Για να 

απεικονίσει αυτήν τη σκηνή ο Pat Andrea δημιουργεί μία εικόνα που δεν έχει αντίστοιχη 

στην εικονογράφηση του John Tenniel (εικ.20), θεωρώντας πιθανότατα πως εξυπηρετεί τον 

τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται το παραμύθι. Πράγματι, το αποτέλεσμα είναι μία 
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σύνθεση που φέρνει στην επιφάνεια την αίσθηση του φόβου και της έντασης που βρίσκονται 

κρυμμένα πίσω από τα λόγια του παραμυθιού. Ο Lewis Carroll υπαινίσσεται κάτι τέτοιο όταν 

αναφέρεται στο δυσάρεστο συναίσθημα που προκάλεσε στην Αλίκη η εγγύτητα των 

στομάτων και των ματιών των συνομιλητών της, συναίσθημα που ενέτεινε αριστοτεχνικά 

βάζοντας  στη συνέχεια την Αλίκη να τραγουδήσει ένα τραγούδι για το γεύμα του Πάνθηρα 

και της Κουκουβάγιας. Όπως θα άρμοζε σε εικονογράφηση παιδικού παραμυθιού, ο Tenniel  

το αποσιωπά  από τις δικές του εικόνες, όμως ο Pat Andrea που αντιλαμβάνεται την Αλίκη ως 

ένα παραμύθι για ενήλικες το επαναφέρει σε πρώτο πλάνο. Έτσι, τοποθετεί αφενός το 

πορτρέτο της ίδιας της Αλίκης, στο κέντρο της σύνθεσης,  επιλέγοντας ξανά μία εκδοχή της 

Αλίκης πολύ κοντά σ’ εκείνη της Μέδουσας με τους ξανθούς βοστρύχους των ανακατεμένων 

ξανθιών της μαλλιών να μοιάζουν με φίδια και το πρόσωπό της να παραπέμπει σε μάσκα 

τραγωδίας  και αφετέρου στην κορυφή του κεφαλιού της τοποθετεί τον Πάνθηρα του 

τραγουδιού να τρώει, κρατώντας στα χέρια του μαχαίρι και πιρούνι, όχι μόνον την πίτα αλλά 

και την ίδια την κουκουβάγια. Στην ουσία, μεταφέρει στην ζωγραφική επιφάνεια την εικόνα 

που είχε σχηματίσει στο μυαλό του ο υποψιασμένος αναγνώστης όταν είχε διαβάσει τους 

στίχους αυτού του περιέργου παιδικού τραγουδιού.  
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Ι. Ποιος έκλεψε τις τάρτες; 

«Και αυτό εδώ είναι το εδώλιο των ενόρκων», σκέφτηκε η Αλίκη, «και τούτα τα δώδεκα 

όντα» (ήταν υποχρεωμένη, βλέπετε, να πει «όντα», μιας και πολλοί από τους ενόρκους 

ήσαν ζώα και άλλοι πάλι πουλιά), «υποθέτω πως είναι οι ένορκοι». Επανέλαβε δύο τρεις 

φορές την τελευταία λέξη με αρκετή έπαρση. 

Η Αλίκη είδε, θαρρείς και βρισκόταν σκυμμένη πάνω από τα κεφάλια τους, ότι όλοι οι 

ένορκοι έγραφαν στις πλάκες τους «βλακόμετρα!» και μπόρεσε μάλιστα να ξεχωρίσει, ότι 

κάποιος απ’ όλους δεν ήξερε να γράψει «βλάκας» […] 

Ο Pat Andrea απεικονίζει την αίθουσα των δικαστηρίων όπου μεταφέρεται η δράση. Εκεί  

έχει οδηγηθεί  ο Βαλές Κούπα, με την κατηγορία πως έκλεψε τις τάρτες της Βασίλισσας. Η 

Αλίκη, που παρακολουθεί τη δίκη, έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους γραφικούς ενόρκους 

της και να ζήσει μία πραγματικά ασυνήθιστη διαδικασία. 

Το σώμα των ενόρκων που απαρτίζεται από τους εκκεντρικούς κατοίκους της Χώρας 

των Θαυμάτων, καταλαμβάνουν τα καθίσματα που έχουν στηθεί πάνω σε μία ξύλινη εξέδρα 

με αναβαθμούς τοποθετημένη σε μία διαγώνιο που ξεκινά από την κάτω δεξιά προς τον θεατή 

γωνία, δίνοντας μία αίσθηση βάθους στο χώρο. Στο παραμύθι, ο πρώτος μάρτυρας είναι ο 

Καπελάς, και ο ζωγράφος τον απεικονίζει καθώς προσέρχεται στην έδρα, με τη φιγούρα του 

σε προφίλ να διακρίνεται πίσω από την εξέδρα των ενόρκων.   

 

Εικόνα 21. O Καπελάς στο δικαστήριο. 

Ο Καπελάς του Pat Andrea αναπαράγει πιστά τον χαρακτήρα που έχει σχεδιάσει ο 

Tenniel (εικ.21), με το χαρακτηριστικό άνοιγμα των ποδιών που αποδίδει την ταχύτητα και 

νευρικότητα της κίνησης.  Παρόλο που ο Άγγλος εικονογράφος έχει περιορίσει την 

εικονογράφηση αυτού του κεφαλαίου σε τρεις μονοπρόσωπες συνθέσεις, αποφεύγοντας τη 

δραματικότητα μιας πολυπρόσωπης σύνθεσης, ο Pat Andrea διαφοροποιείται ριζικά και 
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επιλέγει να πράξει το αντίθετο. Στην αριστερή πλευρά της εικόνας στέκονται όρθιοι η Αλίκη 

και ο Γρύπας, λειτουργώντας αντίρροπα προκειμένου η σύνθεση να έχει ισορροπία. Η Αλίκη, 

με το κεφάλι της στραμμένο ελαφρά προς τον Γρύπα, του μιλά καλύπτοντας το στόμα της με 

το δεξί της χέρι και συνωμοτικό ύφος ενώ η ετερόκλητη φιγούρα του μυθικού όντος την 

ακούει δείχνοντας με το δάκτυλο τους ενόρκους, καθιστώντας σαφές προς τον θεατή πως 

εκείνοι είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Η ένταση στην ατμόσφαιρα της δικαστικής 

αίθουσας αντανακλάται στην ένταση των χρωμάτων, με τους τοίχους να είναι βαμμένοι σε 

έντονο κίτρινο και το πάτωμα σε πράσινο ενώ η Αλίκη και ο Κάπελας, τα δύο πρόσωπα που 

πρωταγωνιστούν στη σκηνή, παραμένουν μονοχρωματικά, σχεδιασμένα με μαύρο μολύβι. 
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II. Ποιος έκλεψε τις τάρτες; 

Μόλις έφτασαν βρήκαν το Βασιλιά και τη Βασίλισσα Κούπα καθισμένους στο θρόνο τους, 

περιστοιχισμένους από ένα μεγάλο πλήθος-κάθε λογής μικρά πουλιά και αγρίμια, καθώς 

κι από ολάκερη την τράπουλα. Αλυσοδεμένος εμπρός τους στεκόταν ο Βαλές, μ’ έναν 

στρατιώτη στο κάθε πλευρό να τον φρουρεί και κοντά στο Βασιλιά ήταν το Άσπρο 

Κουνέλι, με μία σάλπιγγα στο χέρι και μία περγαμηνή τυλιγμένη στο άλλο. Καταμεσίς στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, ακουμπισμένος σ’ ένα τραπέζι, ήταν ένας μεγάλος δίσκος με 

τάρτες. 

Καθώς το Άσπρο Κουνέλι ψαχούλευε αδέξια τον κατάλογό του, η Αλίκη στήλωσε τα μάτια 

της πάνω του, καίγοντας από περιέργεια να μάθει σαν τι λογής επρόκειτο νάναι ο 

επόμενος μάρτυς, «-γιατί ως τα τώρα, δεν κατάφεραν ν’ αποδείξουν κάτι θετικό», είπε 

μέσα της. Φανταστήτε όμως την κατάπληξή της, όταν το Άσπρο Κουνέλι φώναξε 

τσιρίζοντας με όλη τη δύναμη της φωνής του, τ’ όνομα «Αλίκη!». 

 Ο Pat Andrea, στην δεύτερη σύνθεσή για τη δίκη του Βαλέ, συνθέτει μία από τις πιο 

πολυπρόσωπες εικόνες του, μία πανοραμική άποψη της αίθουσας του δικαστηρίου, 

καθιστώντας ακόμη πιο προφανή τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο επιλέγει να χειριστεί 

την εικονογράφηση αυτού του κεφαλαίου συγκριτικά με τον Tenniel. Ο Tenniel, απηχώντας 

κατά πάσα πιθανότητα τις απόψεις του Carroll, δεν επιθυμεί να αποσπάσει την προσοχή του 

αναγνώστη από την αφήγηση του δράματος που εκτυλίσσεται στην δίκη, υποβαθμίζοντας τον 

ρόλο της εικόνας. Αντίθετα, ο Pat Andrea, ο οποίος φιλοδοξεί να δημιουργήσει  εικόνες που 

μπορούν να σταθούν από μόνες τους, χωρίς τους είναι απαραίτητη η συνύπαρξη στην ίδια 

σελίδα με τον γραπτό λόγο, βρίσκει σ’ αυτό του σημείο του κειμένου την ευκαιρία για ν’ 

αναπτύξει αφηγηματικά πυκνές συνθέσεις μέσω της αναπαράστασης όσο το δυνατόν 

περισσότερων λεπτομερειών του κειμένου. 

Έτσι, σε μία κατάμεστη αίθουσα, όπως δηλώνουν τα αναρίθμητα κεφαλάκια στο φόντο, 

οι καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται. Στην δεξιά πλευρά της σύνθεσης η Βασίλισσα και 

ο Βασιλιάς κάθονται στους θρόνους τους. Δίπλα στον Βασιλιά  στέκεται ο Λευκός Κούνελος, 

ο οποίος καλεί τους μάρτυρες, όπως φανερώνει η σάλπιγγα που κρατά στο χέρι. Μπροστά 

τους, πάνω σ’ ένα τραπέζι, έχουν τοποθετηθεί τα πειστήρια του εγκλήματος, οι κλαπείσες 

τάρτες. Στην αριστερή πλευρά, η μαγείρισσα της Δούκισσας, γνωστή από προηγούμενα 

επεισόδια, στέκεται όρθια με τον πλάστη στο χέρι δίνοντας κατάθεση. Πίσω της βρίσκεται η 

εξέδρα των ενόρκων και δίπλα της στέκεται ο αλυσοδεμένος Βαλές φρουρούμενος από έναν 
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στρατιώτη. Στην κάτω δεξιά γωνία, ο Κάπελας εγκαταλείπει βεβιασμένα την αίθουσα χωρίς 

καλά καλά να ολοκληρώσει την κατάθεσή του φοβούμενος την ανεξέλεγκτη οργή της 

Βασίλισσας. Η ταχύτητα της κίνησής του υποδηλώνεται από το γεγονός πως η φιγούρα του 

είναι κομμένη στη μέση, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση στον θεατή πως η υπόλοιπη μισή 

έχει υπερβεί το πλαίσιο της εικόνας ενώ χρωματικά, η σύνθεση είναι λιτή, εμμένοντας στο 

μαύρο μολύβι σχεδόν αποκλειστικά, με μόνη εξαίρεση τα ενδύματα του βασιλικού ζεύγους, 

προκειμένου ο καλλιτέχνης να αποφύγει να την επιβαρύνει περισσότερο. 
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Ι. Η κατάθεση της Αλίκης. 

 

«Όχι, όχι!» είπε η Βασίλισσα. «Πρώτα η καταδίκη-στερνά η απόφαση!».  

«Είναι καθαρή ανοησία», είπε η Αλίκη δυνατά. «Που ακούστηκε να καταδικάζεις προτού 

κρίνεις;» 

«Λίγα τα λόγια σου!» είπε η Βασίλισσα και ήρθε και μελάνιασε από το κακό της. 

«Δεν με νοιάζει!» είπε η Αλίκη δυνατά». 

«Πάρτε της το κεφάλι!» ούρλιαξε η Βασίλισσα με όλη της τη δύναμη. Κανείς δεν σάλεψε 

«Μήνυμα αυτός τους έστειλε πως ξέμεινα 

(κι εμείς ξέρουμε πως είναι η αλήθεια)ꓽ 

Εάν αυτή θελήσει να εξωθήσει τα πράγματα, 

Αναρωτιέμαι˙ τι θ’ απογίνεις εσύ; 

Μην του ομολογήσεις πως της άρεσαν, 

Γιατί τούτο να μείνει πρέπει παντοτινά 

Ένα μυστικό, κρυφό από όλους, 

Ανάμεσα σε σένα και σε μένα». 

Λίγο πριν το τέλος της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, η δράση κορυφώνεται καθώς η 

Αλίκη συγκρούεται με τη Βασίλισσα στο δικαστήριο. Το κείμενο αποτυπώνει την ένταση με 

τις κοφτές, στακάτες φράσεις που ανταλλάσσουν οι δύο πρωταγωνίστριες σ’ έναν εκτενή 

διάλογο που έχει ως κατάληξη η Βασίλισσα να διατάξει τον αποκεφαλισμό της Αλίκης. 

Αντιμέτωπος με τις εγγενείς δυσκολίες που κρύβει η μεταφορά μιας κειμενικής 

αφήγησης αυτού του είδους σε εικόνα, ο Pat Andrea είναι υποχρεωμένος να βρει τα μέσα που 

θα μπορέσουν  να μεταφέρουν οπτικά στον θεατή την ένταση που έχει βιώσει ο αναγνώστης. 

Έτσι, καταφεύγει σε μία σύνθεση που ουσιαστικά δομείται εξολοκλήρου από μία τεράστια 

γωνία πράσινου χρώματος η οποία, απεικονίζοντας τη γωνία της δικαστικής αίθουσας όπου 

διαμείβεται η λογομαχία, μεταφέρει μέσω την αιχμηρότητα του σχεδιασμού και την ένταση 

του χρώματος,  τον αντίκτυπο των λέξεων. Αυτή η χρήση των γεωμετρικών γραμμών ως 

εικαστικό ισοδύναμο των έντονων λέξεων γίνεται προφανέστερη όταν η εντολή της 

Βασίλισσας για τον αποκεφαλισμό της Αλίκης περικλείεται σ’ ένα συννεφάκι όπως εκείνο 

τον κόμικς του οποίου το περίγραμμα είναι επίσης γωνιώδες και, κατά συνέπεια, αιχμηρό. Τα 

‘αιχμηρά λόγια’ που αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες έχουν αντικατασταθεί εξολοκλήρου από 

την εικόνα του αποκεφαλισμού της Αλίκης που παραμένει ασπρόμαυρη, άρα πιο ζοφερή, σε 

σύγκριση με τα έντονα χρώματα της σύνθεσης ενώ η ‘ρητορική’ των αντιθέσεων συνεχίζεται 
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με τη συσσώρευση σε πρώτο επίπεδο των επάλληλων σειρών των τετράγωνων 

τραπουλόχαρτων. Κατενώπιον της Βασίλισσας στέκεται η Αλίκη, με τα χέρια σταυρωμένα 

στο στήθος, ένδειξη αποφασιστικότητας ενώ οι μεγαλύτερες διαστάσεις της ακολουθούν την 

αφήγηση του κειμένου όπου η Αλίκη έχει αρχίσει να μεγαλώνει ξανά. 
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II.H κατάθεση της Αλίκης 

Μόλις το είπε αυτό, ολάκερη η τράπουλα πέταξε στον αέρα κι ήρθε να πέσει καταπάνω 

της˙ η Αλίκη έμπηξε μία φωνίτσα, μισή από φόβο, μισή από οργή, και προσπάθησε να την 

αποκρούσει˙ την ίδια στιγμή βρέθηκε ξαπλωμένη στην όχθη, με το κεφάλι ακουμπισμένο 

στα γόνατα της αδελφής της, που με μεγάλη προσοχή της καθάριζε το πρόσωπο από κάτι 

ξερά φύλλα δέντρων που είχαν πέσει επάνω. 

Όμως η αδελφή της απόμεινε ασάλευτη, στην ίδια στάση όπως την άφησε η Αλίκη, με το 

κεφάλι γερμένο πάνω στο χέρι της, να βλέπει τον ήλιο που βασίλευε, και να σκέφτεται τη 

μικρή Αλίκη και όλες τις θαυμαστές περιπέτειές της, ωσότου κι η ίδια άρχισε κατά έναν 

τρόπο να ονειρεύεται, και αυτό είναι τ’ όνειρό της… 

Το παραμύθι τελειώνει με την Αλίκη να ξυπνά δίπλα στην αδερφή της. Όμως, καθώς η Αλίκη 

απομακρύνεται, είναι η αδερφή της που αποκοιμιέται και αρχίζει να ονειρεύεται. Στην 

καταληκτική σύνθεση, ο Pat Andrea μεταφέρει τη δράση από τον κήπο στο εσωτερικό του 

σπιτιού των δύο αδερφών. Συνδέοντας οπτικά τη σκηνή αυτή με την προηγούμενη, η οποία 

εκτυλίσσονταν σ’ ένα διαφορετικό σύμπαν, εκείνο του ονείρου της Αλίκης και της Χώρας 

των Θαυμάτων, φροντίζει στην αριστερή πλευρά του έργου να απεικονίσει την επίθεση των 

τραπουλόχαρτων στην Αλίκη που έτσι πετιέται από τον ύπνο της. Ξαπλωμένη σ’ έναν 

μοντέρνο καναπέ τοποθετημένο ελαφρά διαγωνίως ως προς τον θεατή, η Αλίκη ακουμπά το 

κεφάλι της στα πόδια της αδερφής της ενώ προσπαθεί με τα χέρια της να αμυνθεί από τον 

εχθρό της, ο οποίος στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά φύλλα. Σ’ ένα ακόμη κλείσιμο 

του ματιού στο κείμενο του Carroll, ο Pat Andrea κρατά τη λεπτομέρεια των φύλλων του 

δέντρου παρόλο που έχει μεταφέρει τη σκηνή στο σαλόνι του σπιτιού, δίνοντας μία νότα 

παράλογου στην εικόνα η οποία ταιριάζει με το ύφος της αφήγησης. Ωστόσο, 

πρωταγωνίστρια στην τελευταία σύνθεση είναι η αδερφή της Αλίκης, η οποία ουσιαστικά 

αποτελεί κλώνο της. Το κείμενο την θέλει διαδοχικά να βρίσκεται δίπλα στην Αλίκη όταν 

αυτή ξυπνά καθησυχάζοντάς της, να τη φροντίζει καθαρίζοντας το πρόσωπό της από τα 

φύλλα και, όταν η Αλίκη φεύγει, αφήνοντάς τη μόνη, να συλλογίζεται την Αλίκη σε μεγάλη 

ηλικία και να την παίρνει και την ίδια ο ύπνος, ονειρευόμενη επίσης πως μεταφέρεται στην 

Χώρα των Θαυμάτων της Αλίκης. Όλες αυτές οι ενέργειές της μεταφράζονται από τον Pat 

Andrea με τον προσφιλή του τρόπο, αποδίδοντας το κεφάλι της σε δύο διαφορετικές φάσεις˙ 

στην πρώτη είναι στραμμένο προς τα αριστερά και αναφέρεται στη σκηνή που η Αλίκη 

ξυπνά, η οποία προηγείται χρονικά και στην δεύτερη προς τα αριστερά, με το χέρι κάτι από 
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το πηγούνι και το βιβλίο στα πόδια, όταν και η ίδια βυθίζεται στον ύπνο και μεταφέρεται 

στην Χώρα των Θαυμάτων. 
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Μέσα από τον Καθρέφτη  

 

Ι. Το σπίτι του καθρέφτη. 

Την άλλη στιγμή η Αλίκη βρισκόταν μέσα στον καθρέφτη, και είχε πηδήσει ανάλαφρα στο 

δωμάτιο του Καθρέφτη. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κοιτάξει αν ήταν αναμμένη 

η φωτιά στο τζάκι, κι ευχαριστήθηκε πάρα πολύ όταν βρήκε ότι υπήρχε μία αληθινή, που 

άστραφτε ζωηρά όσο εκείνη που είχε αφήσει . 

[….] αλλά την άλλη στιγμή, μ’ ένα αδύναμο «Ω!» έκπληξης, ήταν κάτω στα χέρια και στα 

γόνατα να τα παρακολουθεί. Τα πιόνια περπατούσαν από δω και από κει κατά δυάδες! 

Στο Μέσα από τον Καθρέφτη,  συνέχεια της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, ο Lewis Carroll 

για να μεταφέρει την ηρωίδα του σ’ έναν εξωλογικό κόσμο, χρησιμοποιεί έναν καθρέφτη, 

οποίος αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο της διόδου που είχε στο πρώτο βιβλίο η τρύπα του 

κουνελιού. Έτσι, μέσα από τον καθρέφτη η Αλίκη περνά σ’ έναν κόσμο όπου όλα είναι 

ανάποδα. Για την εικονογράφηση της σκηνής μετάβασης της Αλίκης από τον ένα κόσμο στον 

άλλο, ο John Tenniel και ο συγγραφέας έκριναν πως ήταν απαραίτητες δύο εικόνες (εικ.22), 

μία για ν’ απεικονίσει το δωμάτιο όπου βρίσκονταν η Αλίκη πριν αρχίσει το ταξίδι της και 

μία δεύτερη για το δωμάτιο του φανταστικού της κόσμου. 

         

 

Εικόνα 22. Οι δύο εικόνες του Tenniel για τη σκηνή της μετάβασης της Αλίκης στον κόσμο του Καθρέφτη. 

Ο Pat Andrea επιλέγει να ξεκινήσει την εικαστική του αφήγηση πιο δυναμικά, 

καταργώντας τη σκηνή της Αλίκης στο δωμάτιο του σπιτιού της,  προτού περάσει σ’ εκείνο 
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του κόσμου της φαντασίας της. Έτσι, ουσιαστικά επανερμηνεύει με τη σύνθεσή του τη 

δεύτερη εικόνα του Tenniel όπου η Αλίκη περνά στο εναλλακτικό σύμπαν.  Ενώ ο πρώτος 

επιλέγει να περιορίσει τη σύνθεση δείχνοντας μόνον την ηρωίδα του να ξεπροβάλλει από τον 

καθρέφτη, ο Pat Andrea διευρύνει την εικόνα του έτσι ώστε να συμπεριλάβει και το δωμάτιο 

με τα ετερόκλητα αντικείμενά του, κρατώντας ουσιαστικά στο περιθώριο την Αλίκη που 

εισβάλλει με το ένα πόδι στο δωμάτιο. Ανατρέποντας τη σειρά αυτή, δίνει έμφαση  στον 

ανατρεπτικό κόσμο που θα αποτελέσει τη σκηνή στην οποία θα εκτυλιχθεί η νέα ιστορία και 

στους περίεργους κατοίκους του.  

 

Εικόνα 23. H αφίσα επιστράτευσης του λόρδου Kitechener 

Αυτό που κυριαρχεί απροσδόκητα στο κέντρο της εικόνας, πάνω σ’ ένα αδρά 

σχεδιασμένο τραπέζι, είναι μία κόκκινη κλειστή παλάμη χεριού, από την οποία εξέχει 

απειλητικά ο δείκτης, καλώντας  τον θεατή να συμμετάσχει σ’ αυτό που πρόκειται  να 

ακολουθήσει. Πρόκειται για μία έξυπνη αναφορά που παραπέμπει στην εικονική αφίσα με 

την οποία ο Βρετανικός στρατός καλούσε τους νέους να καταταγούν στο στρατό κατά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (εικ.23).
97
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 Η αφίσα απεικονίζει τον λόρδο Kitchener, Υπουργό Πολέμου, και κυκλοφόρησε το 1914. Η επιτυχία της ήταν 

τόσο μεγάλη που παρέμεινε εικονική και αντιγράφηκε από την Αμερική έως την Ρωσία 

 



120 
 

 

  



121 
 

 

ΙΙ. Το σπίτι του καθρέφτη. 

Η Αλίκη παρατηρούσε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ο Βασιλιάς έβγαλε από την τσέπη του 

ένα τεράστιο σημειωματάριο, και άρχισε να γράφει. μία ξαφνική σκέψη πέρασε από το 

μυαλό της, και έπιασε την άκρη από το μολύβι που έφτανε κάμποσο πάνω από τον ώμο 

του, και άρχισε να γράφει εκείνη γι’ αυτόν. 

Υπήρχε ένα βιβλίο πάνω στο τραπέζι κοντά στην Αλίκη, και ενώ καθόταν και 

παρατηρούσε τον Λευκό Βασιλιά, γύριζε τα φύλλα του, για να βρει κανένα κομμάτι που θα 

μπορούσε να διαβάσει «γιατί είναι όλο σε μία γλώσσα που δεν ξέρω», είπε στον εαυτό 

της. 

 

 

Εικόνα 24. Arcimboldo, Πορτρέτο με κολοκύθα και φρούτα, 1560, λάδι σε καμβά, 76 x 64 cm, ιδιωτ.συλλογή 

 

Στη σύνθεση αυτή ο Pat Andrea συνεχίζει να συνδυάζει δύο σκηνές του ποιήματος στην ίδια 

εικόνα. Στα αριστερά, η Αλίκη, με σγουρά καστανά μαλλιά, κρατά το μακρύ μολύβι που 

αναφέρει το κείμενο και κατευθύνει μ’ αυτό το γράψιμο του Βασιλιά του σκακιού, ο οποίος 
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σκαρφαλωμένος σ’ ένα τραπέζι, κρατά σημειώσεις σ’ ένα τεράστιο, σημειωματάριο. Στην 

άλλη άκρη του τραπεζιού, στην δεξιά πλευρά της σύνθεσης, ένας μικροσκοπικός πολεμιστής 

αναδύεται μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου και, κρατώντας στα χέρια του ένα σπαθί, χτυπά 

ένα τρομακτικό τέρας που αρχίζει να αιμορραγεί.   

Το επίκεντρο της σύνθεσης είναι το τέρας, το οποίο με το μέγεθος και τα χρώματά του 

τραβά το βλέμμα του θεατή. Η σκηνή του πολεμιστή με το τέρας απεικονίζει τα όσα 

αφηγείται το ποίημα Jabberwocky που είναι γραμμένο αντίστροφα και η Αλίκη το διαβάζει 

με τη βοήθεια καθρέφτη. Οι στίχοι του δεν βγάζουν νόημα καθώς πρόκειται για ένα δείγμα ά-

λογης (nonsense)  ποίησης που βασίζεται σε λογοπαίγνια και αστεϊσμούς και ήταν της μόδας 

στην Βικτωριανή Αγγλία. Για την εικαστική του απόδοση, ο ζωγράφος καταλήγει στην 

δημιουργία ενός υβριδικού πλάσματος που έχει συντεθεί από κομμάτια άλλων όντων που 

κατοικούν στον παράξενο κόσμο του Pat Andrea ενώ φαίνεται να έχει αντλήσει την έμπνευσή 

του από τα παράξενα πορτρέτα του Arcimboldo από φρούτα και λαχανικά (εικ.24).
98
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 Giuseppe Arcimboldo, Πορτρέτο με κολοκύθα και φρούτα, 1560, λάδι σε καμβά, 76 x 64 cm 
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I.Ο κήπος των ζωντανών λουλουδιών 

«Ω, Τιγρόκρινο!» είπε η Αλίκη, απευθυνόμενο σε ένα που ταλαντευόταν χαριτωμένα στον 

άνεμο, «μακάρι να μπορούσες να μιλήσεις!».  

«Μπορούμε να μιλήσουμε», είπε το Τιγρόκρινο «όταν υπάρχει κάποιος που αξίζει να του 

μιλήσουμε». Της Αλίκης δεν της άρεσε να της κάνουν κριτική, γι’ αυτό άρχισε να κάνει 

ερωτήσεις. 

«Δεν φοβόσαστε καμμιά φορά που είσαστε φυτεμένα εδώ πέρα, χωρίς να σας προσέχει 

κανείς;» 

Στον κόσμο του καθρέφτη, όπου όλα είναι αναπάντεχα, τα λουλούδια έχουν φωνή αλλά 

μιλούν μόνον σε όποιο θεωρούν πως αξίζει να του μιλήσουν. Ο Pat Andrea επιλέγει να 

απεικονίσει αυτό το επεισόδιο παρόλο που είναι στατικό λόγω της εξαιρετικής ευκαιρίας που 

του παρέχει να δημιουργήσει μία σύνθεση γεμάτη χρώμα. Έτσι, τοποθετεί τη νεαρή 

πρωταγωνίστρια στο κέντρο, να στέκεται με τα χέρια στη μέση και το πρόσωπο 

συνοφρυωμένο προκειμένου να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της για την κριτική των 

Τιγρόκρινων. τη φιγούρα της Αλίκης που είναι σχεδιασμένη μόνο με μαύρο μολύβι, 

συμπληρώνει μία πληθώρα διαφορετικών λουλουδιών που καταλαμβάνουν ολόκληρο το 

επάνω μέρος της σύνθεσης πλημυρίζοντάς τη με χρώμα. Τέλος, προκειμένου να δείξει οπτικά 

τον διάλογό τους, ο ζωγράφος καταφεύγει σε μία σύμβαση που χρησιμοποιείται στα κόμικς, 

το κατεξοχήν είδος τέχνης που συνδυάζει εικόνα και λόγο, υιοθετώντας τα ‘συννεφάκια’, τα 

οποία αφήνει κενά, γιατί ενώ η ζωγραφική είναι παγκόσμια γλώσσα, ο γραπτός λόγος 

διαφοροποιείται με βάση τη γεωγραφική προέλευση του θεατή.  
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ΙΙ. Ο κήπος των ζωντανών λουλουδιών. 

[…] το μόνο που θυμάται είναι ότι έτρεχαν χέρι-χέρι, και η Βασίλισσα πήγαινε τόσο 

γρήγορα που έβαζε όλα της τα δυνατά για να κρατιέται κοντά της˙ και παρόλα αυτά η 

Βασίλισσα δεν έπαψε να φωνάζει «Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα!» αλλά η Αλίκη ένιωθε ότι 

δεν μπορούσε να πάει γρηγορότερα, αν και δεν της είχε απομείνει ανάσα για να το πει. 

«Λοιπόν, εδώ, όπως βλέπεις, χρειάζεται όλο το τρέξιμο που μπορείς να κάνεις, για να 

μείνεις στο ίδιο μέρος. Αν θέλεις να πας κάπου αλλού, πρέπει να τρέξεις τουλάχιστον δύο 

φορές γρηγορότερα απ’ αυτό». 

 

 

Εικόνα 25. Η Αλίκη και η Κόκκινη Βασίλισσα από τον Tenniel. 

Στον ιδιόρρυθμο κόσμο του καθρέφτη, όπου όλοι οι νόμοι που ισχύουν στον δικό μας κόσμο 

ανατρέπονται, η Αλίκη και η Βασίλισσα τρέχουν για να παραμείνουν στάσιμες. Αυτό το 

παράδοξο επιχειρούν ν’ αποδώσουν οπτικά τόσο ο Tenniel (εικ.25)όσο και ο Pat Andrea, 

ωστόσο αποδεικνύεται πως πρόκειται για μία ανυπέρβλητη δυσκολία, αφού στην περίπτωση 

αυτή, η εντύπωση της παραμονής στο ίδιο μέρος εν κινήσει είναι κάτι που υπερβαίνει τις 

εκφραστικές δυνατότητες του μέσου τους. Έτσι, συγκρίνοντας τις δύο εικόνες, 

διαπιστώνουμε πως για πρώτη φορά είναι τόσο κοντά, με αυτήν του Pat Andrea σχεδόν ν’ 

αναπαράγει την απεικόνιση του Tenniel όπου Αλίκη και Βασίλισσα, πιασμένες από το χέρι, 

εμφανίζονται προφίλ να τρέχουν, με τα πόδια τους σχεδόν να μην αγγίζουν πια το έδαφος. Η 

μόνη διαφορά έγκειται στο ότι ο Pat Andrea, συνεπής στο ύφος που έχει επιλέξει  για το 
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σύνολο της εικονογράφησης του, παραλείπει κάθε διάκοσμο του φόντου, ενώ εγκαταλείπει 

και τη μονοχρωματική σύνθεση του Tenniel επιλέγοντας ένα έντονο κόκκινο για τη 

βασίλισσά του. 
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Ι. Έντομα του καθρέφτη. 

«Μη δίνετε σημασία τι λένε όλοι, αγαπητή μου, αλλά παίρνετε ένα εισιτήριο επιστροφής 

κάθε φορά που  σταματά το τρένο». 

«Ασφαλώς και δεν θα το κάνω!» είπε χάνοντας λίγο την υπομονή της. «Δεν ανήκω 

καθόλου σ’ αυτό το σιδηροδρομικό ταξίδι» […] 

«Εισιτήρια παρακαλώ!» είπε ο Εισπράκτορας, χώνοντας το κεφάλι του από το παράθυρο. 

Αμέσως όλοι έβγαλαν τα εισιτήριά τους που είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος με τους 

ανθρώπους και, κυριολεκτικά, γέμιζαν το βαγόνι. 

Η Αλίκη αποφασίζει να ταξιδέψει με το τρένο για να γνωρίσει καλύτερα τη χώρα του 

Καθρέφτη, όμως δυσκολεύεται να συνηθίσει τον ανατρεπτικό τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν τα πάντα. Έτσι, όταν ο ελεγκτής της ζητά εισιτήριο και της εξηγεί πως θα πρέπει 

να εκδίδει ένα εισιτήριο επιστροφής σε κάθε στάση εκείνη εξεγείρεται. 

Ο Pat Andrea δημιουργεί μία πυκνή σύνθεση που χαρακτηρίζεται από αυστηρή 

γεωμετρικότητα. Σε πρώτο επίπεδο, η οριζόντια γραμμή των καθισμάτων λειτουργεί ως 

προσκήνιο όπου η Αλίκη και οι εκκεντρικοί συνεπιβάτες της συνωστίζονται φορώντας 

πολύχρωμες ενδυμασίες.  Στο κέντρο διακρίνεται από τη στολή του ο ελεγκτής. Όλοι, πλην 

της Αλίκης, κρατούν στα χέρια τους τα δυσανάλογα για το μέγεθός τους εισιτήρια, τα οποία 

με το τετράγωνο σχήμα τους δίνουν την ευκαιρία στο ζωγράφο να παίξει οπτικά, 

δημιουργώντας  μία ιδιόρρυθμη  αλληλουχία διαφορετικών επιπέδων που δημιουργούν  

έντονη την αίσθηση του τρισδιάστατου χώρου. Η  αίσθηση αυτή επιτείνεται μέσω των τοίχοι 

του βαγονιού που συγκλίνουν σε άψογη προοπτική στο βάθος της σύνθεσης ε οι σειρές  των 

τετράγωνων παραθύρων τους δίνουν ρυθμό και φως στη σύνθεση. Στην οροφή αναγράφεται 

η λέξη TRAIN αλλά με τα γράμματα αντεστραμμένα, υπενθυμίζοντας στον θεατή πως 

βρίσκεται σ’ έναν κόσμο όπου όλα λειτουργούν αντίστροφα απ’ τον δικό του ενώ η 

χρωματική γκάμα περιορίζεται σε σκούρες αποχρώσεις στην περιφέρεια και πιο ανοιχτές στο 

κέντρο συμβάλλοντας στην ανάδειξη της δράσης στο πρώτο επίπεδο. 
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ΙΙ. Έντομα του καθρέφτη 

Η Αλίκη έμεινε αμίλητη για ένα λεπτό, βυθισμένη σε σκέψεις. Στο μεταξύ η σκνίπα 

διασκέδαζε βουίζοντας γύρω- γύρω από το κεφάλι της˙ επιτέλους, κατακάθισε πάλι […] 

«Πως σε λένε;» είπε επιτέλους το Ελαφάκι. Τι απαλή, γλυκιά φωνή που είχε! 

«Μακάρι να ήξερα!» σκέφτηκε η καημένη η Αλίκη. Με λυπημένο ύφος απάντησε «Δεν 

έχω όνομα, αυτή τη στιγμή!» 

«Ξανασκέψου». Είπε εκείνο «δεν ωφελεί». 

Η Αλίκη συνομιλεί διαδοχικά με μία σκνίπα και ένα μικρό ελάφι σε δύο αποσπάσματα που 

δεν χαρακτηρίζονται από έντονη δράση. Κατά συνέπεια, ο Pat Andrea τα συνδυάζει σε μία  

σύνθεση, στην οποία δίνει έμφαση στην περιγραφικότητα του σχεδίου και τον εκφραστικό 

δυναμισμό του χρώματος. Η Αλίκη τοποθετημένη στο κέντρο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο. 

Απεικονίζεται ως τη μέση, με τα μακριά της μαλλιά ανακατεμένα από τον αέρα. Είναι μία 

από τις ελάχιστες φορές που δεν είναι ασπρόμαυρη και ο ζωγράφος έχει φροντίσει να της 

δώσει μία σχεδόν εξωτική ομορφιά καθώς συνδυάζει τη σκουρόχρωμη επιδερμίδα της με 

ανοιχτά γαλάζια μάτια. Έχει το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά όπου μία 

ανθρωποποιημένη σκνίπα, με κορμί εντόμου και κεφάλι γυναικείο στέκεται πάνω σ’ ένα 

καταπράσινο κλαδί και της μιλά. Από τη δεξιά πλευρά του πίνακα τη σκηνή παρακολουθεί το 

μικρό ελάφι που στέκεται στα δύο πισινά του πόδια ενώ τα δύο μπροστινά εμφανίζονται 

χωρίς οπλές. Μάλιστα, μοιάζουν ανθρώπινα, πιθανόν παραπέμποντας στη σκηνή που 

ακολουθεί στο κείμενο όπου η Αλίκη θα το αγκαλιάσει από το λαιμό και με τα δύο της χέρια, 

όπως φαίνεται στην αντίστοιχη εικόνα του Tenniel.  
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Ι. O Γιάννος και ο Γιαννιός.  

«Ο Γιάννος και ο Γιαννιός 

Συμφώνησαν να κάνουν αγώνα 

Γιατ’ είπε ο Γιάννος πως ο Γιαννιός 

Του’ σπασε την ωραία του ροκάνα. 

Τότε απαίσιο κοράκι πέταξε, 

Μαύρο σαν βαρέλι με πίσσα˙ 

Τους δύο ήρωες κατατρόμαξε, 

Κι έτσι τους έσβησε η λύσσα». 

Σκοτείνιαζε τόσο ξαφνικά που η Αλίκη σκέφτηκε ότι δεν θ’ αργούσε να ξεσπάσει καμμιά 

καταιγίδα. «Τι πυκνό μαύρο σύννεφο είναι αυτό!» είπε. «Και πόσο γρήγορα έρχεται! 

Μπα, πιστεύω ότι έχει φτερά!» 

«Είναι κοράκι! Ξεφώνισε ο Γιάννος με τσιριχτή φωνή πανικού […] 

Η Αλίκη συναντά τους ήρωες ενός παιδικού τραγουδιού, τους δίδυμους Γιάννο και Γιαννιό. 

Η σκηνή που εκτυλίσσεται στο παραμύθι αναπαράγει την ιστορία του τραγουδιού όπου τα 

δύο αδέρφια τσακώνονται για ένα κρόταλο αλλά τον καυγά τους διακόπτει ένα μαύρο κοράκι 

που τους τρομοκρατεί πετώντας απειλητικά στον ουρανό από επάνω τους.Ο Pat Αndrea 

αποδίδει με συνέπεια τη σκηνή του παραμυθιού, φροντίζοντας όμως στην εικαστική εκδοχή 

της να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον φόβο και την απειλή που αισθάνθηκαν τα δύο 

αδέρφια από την εμφάνιση του κορακιού. Έτσι, ουσιαστική μιμείται μία σκηνή πολέμου όπου 

δυσοίωνα μαύρα σύννεφα σκεπάζουν έναν κιτρινωπό ουρανό στον οποίο διαγράφεται η 

απειλητική σιλουέτα ενός κατάμαυρου κορακιού που ίπταται με ανοιχτά τα τεράστια φτερά 

του. Σε πρώτο πλάνο, η Αλίκη,  στην αριστερή πλευρά της εικόνας,  σηκώνει το κεφάλι της 

κοιτώντας στον ουρανό, ωστόσο το βλέμμα τραβούν στα δεξιά τα δύο αδέρφια που έντρομα 

τρέχουν να σωθούν χειρονομώντας έντονα. Ο ζωγράφος διατηρεί τον κωμικό τόνο της 

αρχικής αφήγησης και ντύνει τους ήρωές του με κατσαρόλες και άλλα εξαρτήματα κουζίνας, 

όπως ακριβώς αναφέρει ο Lewis Carroll, ωστόσο επιτείνει την αίσθηση της απειλής 

ζωγραφίζοντας στο έδαφος την αντανάκλαση του κορακιού που πετά στον ουρανό, πρόκειται 

όμως για μία περίεργη αντανάκλαση αφού είναι αντεστραμμένη, όπως αντεστραμμένος είναι 

και ο ίδιος ο κόσμος του καθρέφτη. 
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II. O Γιάννος και ο Γιαννιός 

[…] Ο Γιάννος τινάχτηκε κάτω από την ομπρέλα και την άρπαξε από τον καρπό. 

«Το βλέπεις αυτό;» είπε, και η φωνή του πνιγόταν από την οργή, και τα μάτια του 

μεγάλωσαν και έγιναν κίτρινα μεμιάς, καθώς έδειχνε με τρεμάμενο δάχτυλο ένα μικρό 

άσπρο πράγμα που βρίσκονταν κάτω από το δέντρο. 

«Είναι μόνο ένα κρόταλο», είπε η Αλίκη […] 

«Έλα να τον δεις!» φώναξαν τα αδέρφια και ο καθένας τους έπιασε από τα χέρια την 

Αλίκη και την οδήγησαν εκεί που κοιμόταν ο Βασιλιάς. 

«Δεν είναι όμορφο θέαμα;» είπε ο Γιάννος. 

Η Αλίκη δεν μπορούσε να πει ειλικρινά πως ήταν. Φορούσε ένα ψηλό κόκκινο 

νυχτερινό σκούφο με φούντα και κείτονταν ζαρωμένος σε ένα είδος ακατάστατου 

σωρού […] 

        

Εικόνα 26. O Κόκκινος Βασιλιάς που κοιμάται από τον  Tenniel 

Ο Pat Andrea συγχωνεύει για μία ακόμη φορά δύο εικόνες του Tenniel (εικ.26) σε μια, 

επιχειρώντας να δημιουργήσει πιο δραματικές, με μεγαλύτερη σε ένταση απεικονίσεις. Έτσι, 

ο Κόκκινος Βασιλιάς απεικονίζεται καθώς κοιμάται, με την οριζόντιο που ορίζει το 

ξαπλωμένο στο έδαφος σώμα του να καταλαμβάνει το πρώτο πλάνο. Φορά το σκουφί που 

περιγράφει το παραμύθι ενώ η χαλάρωση του ύπνου φαίνεται στα χέρια του, αφού 
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χρησιμοποιεί το ένα για μαξιλάρι ενώ το άλλο είναι πάνω στην κοιλιά του, στο μισάνοιχτο 

στόμα και στο στέμμα που στέκεται στραβά στο κεφάλι, έτοιμο να πέσει από τη θέση του. 

Στο βάθος τα αδέρφια Γιάννος και Γιαννιός τσακώνονται για το κρόταλο, με τον 

Γιαννιό να  παγιδεύεται σε μία ομπρέλα και τον Γιάννο να τραβά την Αλίκη από το χέρι 

εξηγώντας της πως ο αδερφός του, τον οποίο δείχνει με το δάχτυλο, του χάλασε τη ροκάνα. Η 

Αλίκη του γυρίζει την πλάτη προσπαθώντας να ξεφύγει αλλά στο πρόσωπό της φαίνεται ο 

πόνος που της προκαλεί το σφιχτό κράτημά του. Τα δύο αδέρφια αθλητικά ρούχα που αντί 

για τα λογότυπα αθλητικών εταιρειών φέρουν τα ονόματά τους, έτσι ακριβώς όπως ο Lewis 

Carroll περιγράφει στο παραμύθι˙ στο στήθος αναγράφεται το δεύτερο συνθετικό του 

ονόματός τους ενώ η Αλίκη υποθέτει πως στην πλάτη φέρουν το πρώτο. Χρωματικά η 

σύνθεση διακρίνεται για τη χρωματική αντιπαράθεση του κόκκινου, του μπλε και του 

πράσινου που χαρακτηρίζει το αριστερό τρίγωνο της σύνθεσης, έτσι όπως τη χωρίζει η 

διαγώνιος που ορίζει η ομπρέλα. 
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I.Μαλλί και νερό 

[…] όταν η Βασίλισσα άρχισε να ουρλιάζει τόσο δυνατά που αναγκάστηκε ν’ αφήσει 

ατελείωτη την πρότασή της. «Ωχ, ωχ, ωχ!» 

Τα ουρλιαχτά της έμοιαζαν τόσο πολύ με σφύριγμα ατμομηχανής που η Αλίκη 

αναγκάστηκε να φράξει τα αυτιά της με τα χέρια της. «Τι έγινε;» είπε μόλις κατάφερε ν’ 

ακουστεί. «Τρυπήσατε το δάχτυλό σας;». 

Η Αλίκη βρίσκει την εσάρπα της Λευκής Βασίλισσας στα κλαδιά ενός δέντρου και όταν της 

την επιστρέφει βρίσκεται ενώπιον ενός ακόμη παραδόξου. Στην Χώρα του Καθρέφτη, όπου 

όλα συμβαίνουν ανάποδα, η Βασίλισσα πρώτα θα φωνάξει βλέποντας το δάχτυλο του χεριού 

της να τρέχει αίμα και μετά θα τρυπηθεί με την καρφίτσα. 

Σ’ αυτό το απόσπασμα του παραμυθιού, ο Lewis Carroll επιδίδεται σε μία σειρά 

λογοπαίγνιων και διανοητικών ακροβατισμών που είναι αδύνατον να αποδοθούν εικαστικά 

καθώς υπερβαίνουν τις δυνατότητες του μέσου. Συνεπώς, ο Pat Andrea αρκείται στο να 

δημιουργήσει μία σύνθεση που δίνει μόνον υπαινιγμούς για το τι διαδραματίζεται στο 

κείμενο αλλά δεν μπορεί να σταθεί ανεξάρτητα από αυτό. Χωρίς προγενέστερη γνώση του 

κειμένου είναι αδύνατον να γίνει αντιληπτό πως εκτυλίσσεται η ακολουθία των γεγονότων σ’ 

έναν κόσμου στον οποίο τα πράγματα γίνονται αντίστροφα και, κατά συνέπεια, αρκείται να 

αποτυπώσει εικαστικά τα επιμέρους στοιχεία της αφήγησης όχι όμως τη χρονική τους 

ακολουθία. Έτσι, η Λευκή Βασίλισσα, ντυμένη με στρατιωτική στολή που δηλώνει το 

αξίωμα/ βαθμό στο πέτο, έχει δυσκολίες να ντυθεί μόνη της, γεγονός που αποδεικνύει το δεξί 

ακάλυπτο στήθος της. Από το δάχτυλο του σηκωμένου της χεριού τρέχει κατακόκκινο αίμα 

αν και ακόμα δεν το έχει τρυπήσει με τη βελόνα που κρατά χαμηλωμένη με το άλλο. Ο 

θεατής φαντάζεται πως ακούει τις φωνές της καθώς ο ζωγράφος κόβει το πλαίσιο της εικόνας 

έχοντας αφήσει εκτός το πάνω μέρος του κεφαλιού της, φροντίζοντας έτσι να αφήσει εντός 

μόνο το ορθάνοιχτο στόμα με τη ρόδινη γλώσσα και το κάτω μέρος της μύτης με τα 

διασταλμένα ρουθούνια ενώ απεικονίζει στα δεξιά την Αλίκη να προσπαθεί να καλύψει τα 

χέρια της με τ’ αυτιά της. 

 

 



139 
 

  



140 
 

ΙΙ. Μαλλί και νερό 

Δεν κατάφερε να βγάλει άκρη τι είχε συμβεί. Βρισκόταν πράγματι σ’ ένα μαγαζί; Και ήταν 

αλήθεια-ήταν αλήθεια πρόβατο αυτό που καθόταν από την άλλη μεριά του πάγκου; Όσο 

κι αν τα έτριβε, δεν κατάλαβε τίποτα παραπάνω; Βρισκόταν σ’ ένα μικρό σκοτεινό 

μαγαζί, ακουμπώντας με τους αγκώνες της στο τεζάκι, και απέναντί της ήταν ένα γέρικο 

Πρόβατο, καθισμένο σε μία πολυθρόνα να πλέκει […] 

Τι την ένοιαζε εκείνη τη στιγμή αν τα σπάρτα άρχισαν κιόλας να μαραίνονται, και να 

χάνουν όλη την ομορφιά και το άρωμά τους, από τη στιγμή που η ίδια τα έκοψε; Ακόμη 

και τα αληθινά μυρωδάτα σπάρτα, ξέρετε, κρατούν μόνο λίγο-και τούτα εδώ, που ήταν 

ονειρόσπαρτα, έλιωσαν σαν χιόνι, καθώς κείτονταν σωρός στα πόδια της- αλλά η Αλίκη 

ούτε καν το πρόσεξε, είχε τόσα άλλα παράδοξα πράγματα να σκεφτεί. […] 

Η Λευκή Βασίλισσα μεταμορφώνεται σε γέρικο Πρόβατο που πλέκει και μαζί με την Αλίκη 

μεταφέρονται διαδοχικά πρώτα σ’ ένα περίεργο μαγαζί και ύστερα σε μία βάρκα. Ενώ είναι 

στη βάρκα η Αλίκη γοητεύεται από τα ονειρόσπαρτα που την τριγυρίζουν και προσπαθεί να 

πιάσει το πιο όμορφο αλλά κάθε φορά που καταφέρνει να πιάσει κάποιο αυτό καταστρέφεται 

ενώ το επόμενο της φαίνεται καλύτερο από αυτό που ήδη έχει. Ο Pat Andrea αφορμάται από 

την αφήγηση του Carroll για να δώσει μία από τις πιο εντυπωσιακές εικαστικά συνθέσεις του 

όπου κυριαρχούν το χρώμα και η απόδοση της κίνησης. Ο θεατής μεταφέρεται σ’ ένα 

περίεργο χώρο που συνδυάζει χαρακτηριστικά του μαγαζιού στην άνω αριστερή πλευρά, 

όπου αχνοφαίνονται σχεδιασμένα με μολύβι και χρωματισμένα σε ροζ τόνους τα ράφια όπου 

σε περίοπτη θέση βρίσκεται ένα αυγό, αναφορά σ’ εκείνο που η Αλίκη αγοράζει στο 

παραμύθι αλλά είναι ταυτόχρονα και βάρκα. Το Πρόβατο, ίσως στην πιο παράδοξη και 

αστεία απεικόνισή του στην ιστορία των εικονογραφήσεων της Αλίκης, κάθεται με τα πόδια 

σταυροπόδι φορώντας γυναικείες κάλτσες που φτάνουν ψηλά στο μηρό, κατά τον προσφιλή 

τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης αποδίδει τον γυναικείο ερωτισμό. Στην δεξιά πλευρά, η 

Αλίκη εμφανίζεται τη στιγμή που πέφτει έξω από τη βάρκα με την πλάτη, καθώς προσπαθεί 

να πιάσει το ωραιότερο ονειρόσπαρτο. Το σηκωμένα στον αέρα χέρια και πόδια και η 

έκφραση της έκπληξης στο πρόσωπο δίνουν δυναμισμό στην εικόνα η οποία δομείται με 

βάση τρεις άξονες που ορίζονται από την οριζόντια γραμμή της βάρκας και τις δύο διαγώνιες 

των κουπιών. Προκειμένου να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση του νερού πάνω στο οποίο αυτή 

πλέει, αποδίδει τη διάθλαση των ακτινών του ήλιου στο σημείου που το κουπί βυθίζεται στο 

νερό. 
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Η σύνθεση είναι μία χρωματική πανδαισία, με το μπλε σε σκούρους τόνους να κυριαρχεί 

στον ουρανό και στο τρίχωμα του προβάτου ενώ το κεφάλι της Αλίκης που πέφτει στο νερό 

περιβάλλουν ονειρόσπαρτα διαφόρων χρωμάτων σε ακτινωτή διάταξη που σχηματίζουν ένα 

ιδιόρρυθμο φωτοστέφανο. 
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ΙΙΙ. Μαλλί και νερό 

[…] ξαφνικά οι βελόνες άλλαξαν σε κουπιά μέσα στα χέρια της και ανακάλυψε ότι 

βρίσκονταν σε μία μικρή βάρκα, γλιστρώντας ανάμεσα στις όχθες˙ έτσι δεν της έμενε 

τίποτ’ άλλο να κάνει παρά να βάλει τα δυνατά της. 

«Πτέρωσις! Πτέρωσις!» ξαναφώναξε το πρόβατο, πιάνοντας κι άλλες βελόνες. Θα 

πιάσεις ανάσκελα καβούρι ώσπου να πεις κίμινο». 

«Ένα γλυκό καβουράκι», σκέφτηκε η Αλίκη. «Θα μου άρεσε». 

Το  γέρικο Πρόβατο που πλέκει ταυτοχρόνως με δεκατέσσερα ζευγάρια βελόνες και  η Αλίκη 

εξακολουθούν να βρίσκονται στη  βάρκα. Στο σημείο αυτό ο Lewis Carroll, κατά την 

προσφιλή του συνήθεια, επιδίδεται σε μία σειρά λεκτικών παιχνιδιών που δημιουργούν ένα 

σκηνικό παραλόγου καθώς η Αλίκη, μαζί με τον αναγνώστη, ακροβατούν όχι μόνον  μεταξύ 

κυριολεκτικού και μεταφορικού λόγου αλλά και μεταξύ λογικής και παραλογισμού. Έτσι, η 

Αλίκη τραβάει κουπί υπό τις εντολές του Πρόβατου το οποίο την κατευθύνει 

χρησιμοποιώντας τον αγγλικό κωπηλατικό όρο ‘feather’ που αναφέρεται στην κίνηση κατά 

την οποία ο κωπηλάτης αποσύρει τα κουπιά από το νερό κρατώντας τα στον αέρα σε 

οριζόντια θέση προκειμένου να ξεκουραστεί και να λάβει περαιτέρω οδηγίες. Στην 

κυριολεξία όμως η λέξη ‘feather΄σημαίνει φτερό και το γεγονός αυτό εκμεταλλεύεται ο Pat 

Andrea για να παίξει και ο ίδιος με τη σειρά του, αλλά αυτήν τη φορά με την εικόνα. Έτσι, το 

κουπί της Αλίκης είναι ένα φτερό, κάτι που εκ πρώτης όψεως φαντάζει παράλογο. Στη 

συνέχεια, το Πρόβατο, καθοδηγώντας την Αλίκη, της λέει  πως πρόκειται ‘να πιάσει ένα 

καβούρι’ (στα αγγλικά to catch a crab).  Ωστόσο, η Αλίκη δεν γνωρίζει πως και αυτή η 

αγγλική έκφραση έχει επίσης διττή σημασία και πως στην ορολογία της κωπηλασίας αυτό 

σημαίνει πως ο κωπηλάτης θα πρέπει προσέξει να μην βυθίσει πολύ το κουπί του στο νερό 

γιατί έτσι η βάρκα του θα κινηθεί προς τα πίσω. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι η πλήρης 

αδυναμία συνεννόησης αφού η Αλίκη αντιλαμβάνεται πως θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει 

καβούρι. 

Η συγκεκριμένη σκηνή με τις ιδιορρυθμίες της έχει σαφέστατα τεράστιες δυσκολίες για 

τον ζωγράφο που θα επιχειρήσει να την αποδώσει εικαστικά. Έτσι, ο Pat Andrea παραλείπει 

τη μεταφορική σημασία των εκφράσεων που χρησιμοποιούνται και επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στην κυριολεκτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μία σύνθεση που διαθέτει 

έντονα σουρεαλιστικά στοιχεία αφού παραθέτει παρατακτικά τα αντικείμενα για τα οποία 

γίνεται λόγος στο κείμενο˙ μία βάρκα με το πρόβατο και τις βελόνες, την Αλίκη με το 

κουπί/φτερό και το καβούρι. μία μικρή λεπτομέρεια έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
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Ζωγραφίζοντας το Πρόβατο, αντί να ζωγραφίσει το μαλλί του, ενσωματώνει στην εικόνα 

πραγματικό μαλλί προβάτου. Με τον τρόπο αυτό, ο Pat Andrea ‘μεταφράζει’ εικαστικά τα 

λογοπαίγνια του Lewis Carroll, παραθέτοντας ένα αντίστοιχο παιχνίδι, όπου η πεποίθηση πως 

η εικόνα  λειτουργεί ως σημείο, αντιπροσωπεύοντας κάτι που τελικά δεν είναι, στην 

περίπτωση αυτή ανατρέπεται εντελώς, καθώς η αναπαράσταση του μαλλιού είναι πράγματι 

μαλλί, παραπέμποντας στις ανατροπές που αποτελούν κανόνα στην Χώρα του Καθρέφτη. 
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Ι. Ο Αυγουλάκης 

O Αυγουλάκης κάθονταν με τα πόδια του σταυρωμένα σαν Τούρκος, στην κορυφή ενός 

ψηλού τοίχου-τόσο στενού που η Αλίκη απόρησε πως κρατούσε την ισορροπία του […] 

«Λοιπόν «ελασβοί» είναι κάτι σαν ασβοί-και κάτι σαν σαύρες και κάτι σαν 

ξεβουλωτήρια». 

«Πρέπει να είναι πλάσματα με πολύ παράξενη θωριά». 

«Είναι, μάλιστα», είπε ο Αυγουλάκης˙ «επίσης φτιάχνουν τις φωλιές τους κάτω από τα 

ηλιακά ρολόγια-επίσης τρέφονται με τυρί». 

Καθώς οι εκκεντρικοί κάτοικοι της χώρας του Καθρέφτη διαδέχονται ο ένας τον άλλο, η 

Αλίκη συναντά τον Αυγουλάκη. Ο Lewis Carroll για μία ακόμη φορά εμπνέεται έναν ήρωά 

του από έναν παιδικό τραγουδάκι που ανάγεται στα τέλη του 18
ου

 χαρακτήρα. Το τραγούδι 

αναφέρεται στον  Αυγουλάκη, στα αγγλικά Humpty Dumpty, χωρίς να προσδιορίζει αν είναι 

αυγό ή όχι. Ωστόσο, επειδή οι στίχοι ουσιαστικά αποτελούν  ένα αίνιγμα του οποίου η 

απάντηση είναι το αυγό, ο Humpty Dumpty έχει ταυτιστεί εικονογραφικά μ’ αυτό και 

κατέληξε ν’ απεικονίζεται ως αυγό με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Στην καθημερινή γλώσσα, 

οι λέξεις humpty dumpty κατέληξαν να χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον ευτραφή, 

αδέξιο χαρακτήρα που κάνει ζημιές και για να περιγράψουν μία κατάσταση που δεν παίρνει 

επιδιόρθωση. Την εποχή που ο Lewis Carroll γράφει την Αλίκη το τραγουδάκι είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλές μεταξύ των παιδιών κάτι που ο συγγραφέας εκμεταλλεύεται για να συνεχίσει τη 

συζήτηση που είχε προκύψει στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

οι λέξεις  λειτουργούν ως σημεία που συνδέονται με το περιεχόμενο που τους αποδίδεται 

αυθαίρετα.
99

 Συνεπώς, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να αλλάξουν σημασία ανάλογα με τον 

τρόπο που επιλέγει να τις ερμηνεύσει κανείς, οδηγώντας σε καταστάσεις παραλόγου ή ολικής 

ανατροπής του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εκάστοτε πραγματικότητα, 

                                                           
99

 Το τραγουδάκι/ αίνιγμα είχε ως εξής :  

Hampty Dampty sat on a wall: 

Hampty Dampty had a great fall 

All the King’s horses and all the King’s men 

Couldn’t put Humpty Dumpty in his place again. 

Στα Ελληνικά (μετάφραση Σπάρτης Γεροδήμου) 

Ο Αυγουλάκης κάθισε πάνω σ’ ένα ντουβάρι 

Ο Αυγουλάκης έπεσε κάτω σωρός κουβάρι 

Όλοι οι άνθρωποι του Βασιλιά και όλα τ’ άλογά του 

Δεν ξαναφέρανε τον Αυγουλάκη στα συγκαλά του 

Carroll, L. (1991). Μέσα από τον Καθρέφτη και Τι η Αλίκη Βρήκε Εκεί. (Σ.Γεροδήμου, μετ.). Αθήνα: Ερμείας.(Το 

πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1872). 
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αντίληψη που αποτελεί κοινό τόπο όλου του έργου. Έτσι, όταν στη συνέχεια η Αλίκη ζητά 

από τον Αυγουλάκη να της εξηγήσει τα λόγια του Jabberwocky, του παράλογου λογου 

ποιήματος που είχε αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, ο Αυγουλάκης προχωρά σε μία δική του 

ερμηνεία όπου εμφανίζονται τελείως φανταστικά όντα όπως οι ελασβοί. 

 

 

                                                     Εικόνα 27. Ο Αυγουλάκης του Tenniel 

Το απόσπασμα αυτό παρουσιάζει τεράστιες δυσκολίες ως προς την οπτική μεταφορά 

του αφού στηρίζεται εξολοκλήρου σε λογοπαίγνια και αινίγματα. Ο Pat Andrea είναι και πάλι 

υποχρεωμένος να καταφύγει σε μία συμβολικά πυκνή σύνθεση όπου πολλά στοιχεία της 

γραπτής αφήγησης εμφανίζονται παρατακτικά στην ζωγραφική επιφάνεια αποζητώντας τη 

συνέργεια του κειμένου για την αποκωδικοποίησή τους. Προκειμένου ν’ αποφύγει λοιπόν μία 

βαρετή συσσώρευση των αντικειμένων που αναφέρονται στον διάλογο που έχει η Αλίκη με 

τον Αυγουλάκη, χωρίζει την εικόνα σε δύο τμήματα τοποθετώντας ένα Χ στο κέντρο και 

εκμεταλλευόμενος το πρώτο επίπεδο. Στα δεξιά εμφανίζεται η Αλίκη με την πλάτη προς τον 

θεατή να χειρονομεί μιλώντας με τον Αυγουλάκη, σηκώνοντας το δεξί της χέρι για να δείξει 

κάτι. Από την κάτω αριστερή γωνία της σύνθεσης ‘εισβάλλει’  ένας γωνιακός  τοίχος 

κτισμένος με κόκκινα τούβλα πάνω στον οποίο στέκεται ο Αυγουλάκης. Όπως είναι 

αναμενόμενο, ο ζωγράφος ακολουθεί τη σύμβαση που θέλει τον ήρωα ν’ απεικονίζεται ως 
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αυγό με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ωστόσο τον ντύνει με μία εντυπωσιακή στολή 

ταυρομάχου που αποτελείται από κόκκινο μεταξωτό παντελόνι και  μπολερό κεντημένο με 

χρυσοκλωστή. Ο Pat Andrea προσπαθεί να αντιπαραβάλλει την περιγραφικότητα της 

εικαστικής του γραφής μ’ εκείνη του γραπτού λόγου που στο συγκεκριμένο απόσπασμα με 

την πληθώρα των λογοπαίγνιων ανάγεται στο κύριο θέμα της σκηνής. Έτσι, το κέντρο 

καταλαμβάνουν τα αντικείμενα για τα οποία γίνεται λόγος, το ηλιακό ρολόι, το τυρί και 

φυσικά οι ελασβοί, τα περίεργα πλάσματα που επινόησε ο Αυγουλάκης και τα οποία δίνουν 

στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα ν’ αναπτύξει μία εικαστική γραφή που είναι πλέον πολύ 

κοντά στο πνεύμα των έργων του σουρεαλισμού. Αυτή η χαρακτηριστική του προσέγγιση 

γίνεται αντιληπτή σε όλη της την έκταση αν συγκρίνουμε τη σύνθεσή του με την αντίστοιχη 

του John Tenniel (εικ.27), η οποία περιορίζεται στα δύο πρόσωπα, παραλείποντας 

εξολοκλήρου τα υπό συζήτηση αντικείμενα, εφόσον δεν διέθετε τα μέσα για να τα αποδώσει. 
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ΙΙ.Ο Αυγουλάκης. 

«Δεν θα σε αναγνώριζα αν πραγματικά συναντιόμαστε», αποκρίθηκε ο Αυγουλάκης με 

δυσαρεστημένο ύφος, δίνοντας της για χειραψία ένα από τα δάχτυλά του˙ «μοιάζεις τόσο 

πολύ με τους άλλους ανθρώπους». 

Η Αλίκη αποχαιρετά μάλλον απότομα τον Αυγουλάκη σε μία σκηνή που δίνει στον Pat 

Andrea το έναυσμα για δύο έργα, αυτό και το επόμενο, τα οποία αντιστοιχούν σε ελάχιστες 

γραμμές του κειμένου. Στο πρώτο απεικονίζεται ο περίεργος χαιρετισμός κατά τον οποίο ο 

Αυγουλάκης δίνει για τη χειραψία μόνο το δάχτυλό του. Η σύνθεση χωρίζεται πάλι σε δύο 

μέρη, με την Αλίκη στα δεξιά και τον Αυγουλάκη στα αριστερά. Το κέντρο  καταλαμβάνει το 

σημείο επαφής τους, η χειραψία, καθώς μία ανδρική παλάμη  προβάλλει από το κέλυφος του 

Αυγουλάκη εκτείνοντας τον δείκτη του προς την Αλίκη, η οποία τον  πιάνει μάλλον 

απρόθυμα. Η Αλίκη  εικονίζεται προφίλ να κοιτάζει προς τα έξω, προς την πλευρά του θεατή 

και όχι προς τον Αυγουλάκη, αν και φαίνεται να στρέφει τα μάτια της πίσω και χαμηλά, 

αποφεύγοντας να εμπλακεί εντέλει και με το βλέμμα του θεατή, εκφράζοντας την ενόχληση 

και τη δυσαρέσκεια που της έχουν προκαλέσει τα λόγια του συνομιλητή της. Πίσω της, σε 

μικρότερη κλίμακα, από τη δεξιά γωνιά του πίνακα, προβάλλει αναπάντεχα μέρος ενός 

τάγματος ιπποτών, οι οποίοι είναι έφιπποι και κρατούν λόγχες. Πρόκειται για τους 

στρατιώτες που στο κείμενο αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο να ξεπροβάλλουν από το 

δάσος, τους οποίους ο ζωγράφος κατά κάποιο τρόπο τους προοιωνίζει, ανατρέποντας στην 

εικαστική του μετάφραση την αφηγηματική ακολουθία του παραμυθιού προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις διαφορετικές ανάγκες της δικής του εξιστόρησης.  
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ΙΙI.Ο Αυγουλάκης. 

Τώρα αν είχες δύο μάτια από την ίδια πλευρά της μύτης, λόγου χάριν-ή το στόμα στην 

κορυφή-αυτό θα ήταν μία μικρή βοήθεια». 

«Δεν θα έδειχνε ωραίο», τον αντέκρουσε η Αλίκη. Αλλά ο Αυγουλάκης έκλεισε μόνο τα 

μάτια του και είπε «Περίμενε μέχρι να δοκιμάσεις». 

«Από το πρόσωπο θυμάται κανείς γενικά», παρατήρησε η Αλίκη με σκεφτικό ύφος. 

«Να γιατί ακριβώς παραπονιέμαι», είπε ο Αυγουλάκης. «Το πρόσωπό σου είναι ίδιο μ’ 

αυτό που έχει ο καθένας-τα δύο μάτια, έτσι- (σημειώνοντας τις θέσεις τους στον αέρα με 

τον αντίχειρα) «μύτη στη μέση, στόμα από κάτω. Πάντα ίδιο» […] 

Ο Pat Andrea παραθέτει εμβόλιμα μία τρίτη σύνθεση για την απεικόνιση της σκηνής του 

αποχαιρετισμού μην μπορώντας να αντισταθεί στον πειρασμό να κάνει  δύο κυβιστικής 

έμπνευσης πορτρέτα της Αλίκης που παραπέμπουν στον Πικάσο. Έτσι, συνδέει το στοιχείο 

του παραλόγου που εμπεριέχουν τα λόγια του Carroll, με τα οποία περιγράφει τα 

αποτελέσματα που θα είχε η πλήρης ανατροπή με την οποία αντιλαμβανόμαστε την 

πραγματικότητα, με την ανατροπή που σημειώθηκε στην πραγματικότητα της τέχνης και  του 

τρόπου με τον οποίο αυτή αντιλαμβάνεται και αποδίδει όσα βλέπει γύρω της. 
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Ι. Το λιοντάρι και ο μονόκερος. 

Ο Χέιγκα έβγαλε μία μεγάλη πίτα από τον σάκκο και την έδωσε στην Αλίκη να την 

κρατήσει, ενώ έβγαζε ένα δίσκο και ένα μαχαίρι. Πώς έβγαιναν όλα αυτά από κει μέσα η 

Αλίκη δεν μπορούσε να μαντέψει. Έμοιαζε με ταχυδακτυλουργικό κόλπο, σκέφτηκε. 

«Το Λιοντάρι και ο Μονόκερος για το στέμμα το ρίξανε στην πάλη 

Το Λιοντάρι κυνήγησε τον Μονόκερο σ’ ολάκερη την πόλη 

Άλλοι τους έδωσαν άσπρο ψωμί, μαύρο τους έδωσαν άλλοι 

Κι άλλοι δαμασκηνόπιτα και τους έδιωξαν απ’ την πόλη». 

Η Αλίκη συναντά τον Λευκό Βασιλιά, ο οποίος, καθώς συνομιλεί μαζί της δέχεται την 

επίσκεψη του Χέιγκα, του αγγελιοφόρου του. Ο Χέιγκα του μεταφέρει την είδηση πως ο 

Μονόκερος και το Λιοντάρι παλεύουν για το στέμμα, ενώ παράλληλα βγάζει από τον 

ταχυδρομικό του σάκο φαγητό για τον πεινασμένο Βασιλιά και κέικ για όλους. 

Στη σύνθεσή του ο Pat Andrea, για λόγους οικονομίας, συνδυάζει δύο σκηνές. Στην 

αριστερή πλευρά στέκεται η Αλίκη, με θαλασσί φόρεμα και μακριά καστανά μαλλιά που 

πέφτουν κάτω από τους ώμους της σε μπούκλες, κρατώντας στα χέρια της τον δίσκο με το 

κέικ στο οποίο έχει καρφωθεί ένα μεγάλο μαχαίρι. Στα δεξιά εκτυλίσσεται μία εντυπωσιακή 

σκηνή πυγμαχίας, ένα αγαπημένο μοτίβο του καλλιτέχνη. Πρωταγωνιστές είναι το Λιοντάρι 

και ο Μονόκερος οι οποίοι αποδίδονται μ’ ένα πολύ εκφραστικό ασπρόμαυρο σχέδιο με 

μαύρο μολύβι. Ο Μονόκερος απεικονίζεται στο κέντρο της ζωγραφικής επιφάνειας, σε 

διασκελισμό, τη στιγμή που χτυπά με το ένα χέρι  το λιοντάρι στο πρόσωπο ενώ σηκώνει το 

άλλο στον αέρα σε μία πιρουέτα σχεδόν χορευτική. Το Λιοντάρι καταρρέει χωμένο στη 

γωνία, φέροντας τα χέρια του ψηλά στο στήθος προσπαθώντας να αμυνθεί ενώ στο πρόσωπό 

του διαγράφεται η ένταση της στιγμής. Στο βάθος αποδίδονται σ’ ένα πολύχρωμο, 

γεωμετρικά αποδομένο τοπίο τα διάφορα σημεία της πόλης από τα οποία πέρασαν κατά τη 

διάρκεια του καυγά τους, όπως ακριβώς περιγράφονται στο κείμενο καθώς τα περιγράφει ο 

αγγελιοφόρος. 
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Ι. Είναι δική μου επινόηση. 

[…] ένας Ιππότης, ντυμένος με κατακόκκινη αρματωσιά, έφτασε καλπάζοντας κατά πάνω 

της, κραδαίνοντας ένα μεγάλο ρόπαλο. Μόλις την έφτασε, το άλογο σταμάτησε ξαφνικά˙  

«Είσαι αιχμάλωτή μου», φώναξε ο ιππότης καθώς κουτρουβαλιάστηκε από το άλογό του. 

«Αναρωτιέμαι, λοιπόν, ποιοι είναι οι κανονισμοί της μάχης», είπε μόνη της, καθώς 

παρακολουθούσε τον αγώνα, κρυφοκοιτάζοντας δειλά πίσω από την κρυψώνα της. 

 

                                       Εικόνα 28. Η μονομαχία των ιπποτών από τον Tenniel 

Στο κεφάλαιο αυτό η Αλίκη συναντά τον Κόκκινο Ιππότη που θέλει να την πάρει αιχμάλωτή 

του. στη σκηνή επεμβαίνει ο Λευκός Ιππότης που την θέτει υπό την προστασία του, με 

αποτέλεσμα οι δύο τους να μονομαχήσουν ενώ η Αλίκη κρύβεται πίσω από ένα δέντρο 

κρυφοκοιτάζοντας φοβισμένη.  

Ο Pat Andrea δεν απομακρύνεται από την απεικόνιση του Tenniel (εικ.28), η οποία με 

τη σειρά της ακολουθεί πιστά το κείμενο. Ωστόσο, υπάρχει μία μικρή διαφορά που αλλάζει 

εντελώς την τελική εντύπωση που αποκομίζει τελικά ο θεατής, αφού επιλέγει να δείξει 

μετωπικά τους ιππότες που μονομαχούν και όχι από το πλάι. Το αποτέλεσμα είναι μία εικόνα 

που δίνει μία περίεργη αίσθηση βάθους, η οποία εντείνεται περισσότερο από το γεγονός πως 

παρατίθενται επίσης  παρατακτικά ο κορμός του δέντρου και δίπλα του η όρθια Αλίκη. Έτσι, 
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η σύνθεση ορίζεται από τέσσερις κάθετους άξονες που δημιουργούν ένα ιδιότυπο 

αποτέλεσμα αφού μεταξύ των φιγούρων δεν παρεμβαίνει τίποτα που θα διασκέδαζε αυτήν τη 

συσσώρευση  κατακόρυφων γραμμών . Ο καλλιτέχνης επιλέγει τη στιγμή της κορύφωσης της 

δράσης όταν ο Λευκός Ιππότης χτυπά τον Κόκκινο με το ρόπαλό του, ρίχνοντάς τον από το 

άλογο, ωστόσο, η δραματικότητα της σκηνής μετριάζεται από τον κωμικό τρόπο με τον οποίο 

αυτός πέφτει 
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II. Είναι δική μου επινόηση. 

«Βλέπεις», συνέχισε μετά από παύση «είναι καλύτερα να έχεις προβλέψει για τα πάντα. 

Αυτός είναι ο λόγος που το άλογο έχει όλους αυτούς τους κρίκους στους αστραγάλους 

του». 

«Αλλά γιατί τους έχει;» ρώτησε η Αλίκη με ύφος μεγάλης περιέργειας. 

«Για να το προστατεύει από τα δαγκώματα των καρχαριών», αποκρίθηκε ο Ιππότης. 

Όποτε σταματούσε το άλογο (κάτι που έκανε πολύ συχνά), αυτός τουμπάριζε μπροστά και 

όποτε ξαναπροχωρούσε (κάτι που γενικά έκανε πολύ ξαφνικά), τουμπάριζε προς τα πίσω. 

Κατά τα άλλα, κρατιόταν πολύ καλά, εκτός που είχε το συνήθειο να πέφτει πότε πότε προς 

τα πλάγια […] 

Η Αλίκη, συνοδευόμενη από τον Λευκό Ιππότη που την απελευθέρωσε κερδίζοντας τη 

μονομαχία με τον Κόκκινο Ιππότη, συνεχίζει το ταξίδι της. Όμως, ο Ιππότης έχει δυσκολίες 

να παραμείνει πάνω στο άλογο, πολύ συχνά με κωμικά αποτελέσματα. Στο μεταξύ, 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους διαλόγους γεμάτους παράλογους συλλογισμούς, όπως είναι 

αναμενόμενο στην χώρα του Καθρέφτη. Εικαστικά, η σκηνή επικεντρώνεται στην απεικόνιση 

του κωμικού τρόπου με τον οποίο προσπαθεί να ιππεύσει ο Ιππότης. Έτσι, ο Pat Andrea δομεί 

τη σύνθεση γύρω από την επιβλητική σιλουέτα του αλόγου που καταλαμβάνει το κέντρο. 

Είναι σχεδιασμένο εξολοκλήρου με μαύρο μολύβι, με εξαίρεση τα τέσσερα πόδια του, τα 

οποία φέρουν χαμηλά  ένα είδος προστατευτικών από λεπτό φύλο χρυσού, αποδίδοντας έτσι 

τους προστατευτικούς κρίκους για τους οποίους γίνεται λόγους στο κείμενο. Απηχώντας τον 

παραλογισμό του κειμένου, ο ζωγράφος μετατρέπει σε εικόνα τους φόβους του Ιππότη και 

δείχνει καρχαρίες να επιτίθενται στο άλογο που καλπάζει στη στεριά. Στη ράχη του 

ακροβατεί ο Ιππότης, ο οποίος έχει γείρει προς το πλάι και είναι έτοιμος να πέσει. Στην 

προσπάθειά του να συγκρατηθεί από κάπου, πιάνει σφιχτά με το χέρι του τα ξανθά, αυτήν τη 

φορά, μαλλιά της Αλίκης στο πρόσωπο της οποίας αναγράφεται μία έκφραση πόνου ενώ 

σηκώνει το ένα της πόδι προσπαθώντας ν’ απελευθερωθεί. Στο βάθος διαγράφεται ένα δάσος 

ενός ο ήλιος δύει. Πρόκειται για μία εξαιρετική απόδοση του κειμένου στην οποία το κωμικό 

στοιχείο της αφήγησης συνδυάζεται μ’ έναν λυρισμό του ύφους, όπως εκφράζεται από την 

εκλεκτική χρήση του χρυσού σ’ ένα σχεδόν μονοχρωματικό σχέδιο το οποίο ουσιαστικά 

διακόπτεται μόνο από ελάχιστες δόσεις χρώματος που υπογραμμίζουν λίγες μόνο 

λεπτομέρειες της σύνθεσης. 
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ΙΙΙ. Είναι δική μου επινόηση 

Καθώς ο Ιππότης τραγουδούσε τα τελευταία λόγια της μπαλάντας, έπιασε τα γκέμια και 

γύρισε το κεφάλι του αλόγου του προς τον δρόμο απ’ όπου είχαν έρθει. «Σου μένουν μόνο 

μερικές γιάρδες δρόμος», είπε, «να κατηφορίσεις το λόφο και να περάσεις εκείνο το μικρό 

ρυάκι, και τότε θα γίνεις Βασίλισσα». 

[…] ρίχτηκε κάτω για να προσγειωθεί σ’ ένα λιβάδι μαλακό σαν βάλτο, με διάσπαρτα 

εδώ κι εκεί παρτέρια. «Αχ, πόσο χαίρομαι που έφτασα εδώ! Και τι είναι αυτό πάνω στο 

κεφάλι μου;» αναφώνησε μ’ ένα τόνο δυσαρέσκειας, καθώς σήκωνε τα χέρια της ψηλά 

και έπιανε κάτι βαρύ που εφάρμοζε σφιχτά γύρω από το κεφάλι της. 

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τον Λευκό Ιππότη, εκείνος αποκαλύπτει στην Αλίκη πως είναι 

κοντά στο τέλος του ταξιδιού της όπου και θα στεφθεί Βασίλισσα. Στη συνέχεια φεύγει πάνω 

στο άλογό του, αφήνοντας πίσω του την Αλίκη που με έκπληξη ανακαλύπτει το στέμμα πάνω 

στο κεφάλι της. Ο Pat Andrea συνδυάζει στη σύνθεσή του δύο διαδοχικές σκηνές  του 

κειμένου, φροντίζοντας να μεταφράσει οπτικά όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες 

της αφήγησης. Χωρίζει την εικονιστική επιφάνεια σε δύο ζώνες μέσω των  οριζόντιων 

γραμμών που διατρέχουν το μέσον της σύνθεσης λειτουργώντας ως αναβαθμοί που οδηγούν 

προοπτικά στο επίπεδο που καταλαμβάνει το φόντο. Εκεί απεικονίζεται ο Ιππότης να πιάνει 

τα γκέμια και να γυρίζει το κεφάλι του αλόγου του, ακολουθώντας πιστά το κείμενο, 

αφήνοντας πίσω του την Αλίκη.  Έχει σχεδιαστεί  εξολοκλήρου με μαύρο μολύβι, ωστόσο το 

ηλιοβασίλεμα μέσα στο οποίο πρόκειται να χαθεί  αποδίδεται χρωματικά, με αποχρώσεις του 

λιλά και του κίτρινου. Ο ζωγράφος επιδεικνύει επίσης ιδιαίτερη σπουδή και για τη βλάστηση 

του δάσους,  τοποθετώντας δεξιά και αριστερά του συστάδες δέντρων, ‘καδράροντας’ τη 

σκηνή και δημιουργώντας ουσιαστικά την αίσθηση μιας ‘εικόνας μέσα στην εικόνα’. 

Το πρώτο επίπεδο ανήκει αποκλειστικά στην Αλίκη, η οποία έχει ήδη ξαπλώσει στο 

ανθισμένο λιβάδι και είναι έτοιμη να φορέσει στο κεφάλι της το στέμμα. Ο Pat Andrea για 

μία ακόμη φορά ‘παίζει’ με τις έννοιες και χρησιμοποιεί για το χρυσό στέμμα της Αλίκης 

φύλο χρυσού. Με τον τρόπο αυτό, παίζει με την αντίληψη πως η ζωγραφική είναι η τέχνη της 

απάτης, αφού δημιουργεί απατηλά υποκατάστατα των πραγμάτων, ενσωματώνοντας  στο 

έργο του το αυθεντικό υλικό. Έτσι ο χρυσός παύει να φαίνεται σαν χρυσός και είναι πράγματι 

χρυσός. 
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Ι. Η Αλίκη βασίλισσα. 

Αυτά που της συνέβαιναν ήταν τόσο αλλόκοτα που δεν ένιωσε την παραμικρή έκπληξη 

όταν βρήκε την Κόκκινη Βασίλισσα και τη λευκή Βασίλισσα καθισμένες κοντά της, μία 

από κάθε πλευρά. Θα ήθελε πάρα πολύ να ρωτήσει πως βρέθηκαν εκεί, αλλά φοβόταν ότι 

αυτό δεν ήταν καθόλου ευγενικό. 

«Στην ποδιά της Αλίκης, νανουρίσου, κυρά μου! 

Έχουμε ώρα για ύπνο, ως να γιν’ η γιορτή. 

Σαν τελειώσ’ η γιορτή στο χορό θε να πάμε- 

Η Αλίκη, οι Βασίλισσες κι όλοι οι άλλοι μαζί!» 

Η Αλίκη θα πρέπει να εξεταστεί από την Κόκκινη και τη λευκή Βασίλισσα προτού χρισθεί 

και η ίδια επισήμως Βασίλισσα. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που ακολουθεί, ο Carroll 

επιδίδεται για μία ακόμη φορά σε μία ακολουθία παράλογων συλλογισμών που τελικά 

εξαντλούν τις δύο Βασίλισσες. Η σκηνή κλείνει με την Κόκκινη Βασίλισσα να τραγουδάει 

ένα νανούρισμα στη Λευκή και τις δύο να κοιμούνται τελικά στα πόδια της Αλίκης. 

 

Εικόνα 29. Η στέψη της Αλίκης από τον Tenniel 

Η περιγραφόμενη από τον Carroll σκηνή είναι μάλλον στατική, κάτι που γίνεται εμφανές και 

στον τρόπο που αποδίδεται από τον Tenniel (εικ.29). Ο Pat Andrea δεν διαφοροποιείται 

ουσιαστικά ως προς τη σύνθεση, ωστόσο επιλέγει να παρέμβει δραστικά στο ύφος με το 

οποίο αυτή αποδίδεται. Έτσι, αν και διατηρεί την τριάδα των πρωταγωνιστριών του, με την 

Αλίκη στο κέντρο και τις δύο Βασίλισσες στα πόδια της, παραμορφώνει τις δύο τελευταίες 
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συστρέφοντας τα σώματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνουν πως ασφυκτιούν μέσα στο 

πλαίσιο της εικόνας, και μεγεθύνει δυσανάλογα τα κεφάλια τους στα οποία προσδίδει 

χαρακτηριστικά καρικατούρας. Και οι δύο φορούν στέμμα από φύλλο χρυσού, όμως είναι 

πολύ πιο διακριτικό από εκείνο της Αλίκης. Ωστόσο, αυτό που τραβά την προσοχή του θεατή 

είναι πως τα κεφάλια τους, έτσι όπως εφάπτονται στα γόνατα της Αλίκης, απολήγουν σε 

θηλές, παραπέμποντας δηλαδή σε στήθη. Πρόκειται για ένα ακόμη ‘κλείσιμο του ματιού’ του 

ζωγράφου στον συγγραφέα αφού ο Carroll βάζει την Κόκκινη Βασίλισσα να λέει στην Αλίκη 

να δώσει στην Λευκή Βασίλισσα που νυστάζει ένα nightcup. Η λέξη αυτή στα αγγλικά έχει 

διπλό νόημα, και αναφέρεται τόσο στο σκουφί που φορούσαν στον ύπνο τους εκείνη την 

εποχή και είχε απόληξη μία φούντα είτε στο τελευταίο ποτό προτού πάνε για ύπνο. Ο Pat 

Andrea το ‘μεταφράζει’ μ’ ένα ισοδύναμο, μετατρέποντας τις φούντες των νυχτερινών 

σκούφων σε θηλές, διατηρώντας τον ίδιο χαρακτήρα του παραλόγου. 

Τέλος, η Αλίκη, ως πρωταγωνίστρια, στο κέντρο της σύνθεσης, προσπαθεί να 

στερεώσει το μεγαλοπρεπές στέμμα στο κεφάλι της, αποδίδοντας και πάλι το κείμενο στο 

οποίο περιγράφεται η αμηχανία της σχετικά με τα νέα βασιλικά καθήκοντα που είναι 

υποχρεωμένη πλέον να ασκεί. τη μετάβαση στη νέα κατάσταση σηματοδοτεί εξάλλου και η 

αλλαγή των υποδημάτων της. Τα αθλητικά υποδήματα που τη συνόδευαν σε όλες τις εικόνες 

της εικονογράφησης έχουν δώσει τώρα την θέση τους σε γόβες με τακούνι. 
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ΙΙ. Η Αλίκη βασίλισσα. 

Η Αλίκη ανάγγειλε στου Καθρέφτη τη χώρα 

«Σκήπτρο έχω στο χέρι, στο κεφάλι μου κορώνα. 

Ας έρθουν όλα τα πλάσματα, κι ετούτα κι εκείνα 

να δειπνήσουν μαζί με τις Βασίλισσες κι εμένα!» 

Και εκατοντάδες φωνές ενώθηκαν σε χορωδία, 

«τα ποτήρια ξεχειλίστε γοργά, σβέλτα και γρήγορα, 

Και το τραπέζι ραντίστε με κουμπιά και με πίτουρα 

Ποντίκια ρίξτε στο τσάι και γάτες νάχει ο καφές 

Ζήτω η Βασίλισσα Αλίκη τριάντα τρεις φορές!» 

Και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να μείνει στη θέση της καθώς έβγαζε το λόγο της˙ οι 

δύο Βασίλισσες την έσπρωχναν τόσο, μία από κάθε πλευρά, που κόντεψαν να τη 

σηκώσουν ψηλά στον αέρα. 

«Σηκώνομαι για να σας ευχαριστήσω» ξεκίνησε η Αλίκη. 

Η σκηνή του δείπνου συνιστά την κορύφωση του παραμυθιού και, όπως ήταν αναμενόμενο, 

δίνει την ευκαιρία στον Lewis Carroll να συνθέσει με τις λέξεις του εικόνες οργιαστικής 

δράσης όπου το παράλογο κυριαρχεί. Το πνεύμα αυτό δεν δυσκολεύεται να το μεταφέρει στη 

σύνθεσή  

Εικόνα 30.Το μπούτι αρνιού του Tenniel. 

του ο Pat Andrea, ο οποίος δεν χρειάζεται να παρεκκλίνει πολύ από το κείμενο για επιτύχει 

την οπτική απόδοση του κειμένου, δημιουργώντας μία εικόνα που αποτελεί υπόδειγμα του 

τρόπου με τον οποίο λόγος και εικόνα αλληλοσυμπληρώνονται.Η σκηνή χωρίζεται σε δύο 

επίπεδα μέσω ενός Π που αναπαριστά τα τραπέζια της γιορτής. Στο κέντρο της σύνθεσης 
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βρίσκεται φυσικά το τιμώμενο πρόσωπο, η Βασίλισσα Αλίκη, η οποία ίπταται στον αέρα 

προσπαθώντας με τα χέρια της να κρατηθεί από το τραπεζομάντηλο. Δεξιά και αριστερά της 

κάθονται οι δύο Βασίλισσες, η Λευκή με μακριά μαλλιά που ανεμίζουν στον αέρα και στήθος 

ακάλυπτο, θυμίζοντας Ελληνίδα θεά και η Κόκκινη με αυστηρό ύφος. Ωστόσο, το βλέμμα 

του θεατή τραβά η δράση στο πρώτο επίπεδο, η οποία θυμίζει ρωμαϊκά Μπακανάλια.  Όντα 

κάθε λογής, βγαλμένα από τη φαντασία τόσο του συγγραφέα όσο και του ζωγράφου, 

γεμίζουν τον χώρο και ο θεατής επιδίδεται σ’ έναν αγώνα επεξεργασίας όλων αυτών των 

οπτικών ερεθισμάτων. Περίοπτη θέση έχει φυσικά το μπούτι του αρνιού το οποίο συζητά με 

την Αλίκη στο κείμενο. Ο Pat Andrea μιμείται το μοτίβο του Tenniel (εικ.29), όμως δεν 

διστάζει να το πάει παραπέρα εμπλέκοντάς το με άλλα όντα που παραπέμπουν πότε σε ήρωες 

παραμυθιών όπως Ο Θαυμαστός Μάγος του Οζ, πότε σε πίνακες του Ιερώνυμου Μπος πότε 

αποτελούν προϊόντα της φαντασίας του ίδιου του ζωγράφου. Η χρωματική παλέτα παραμένει 

αυστηρή, αποφεύγοντας να επιβαρύνει περισσότερο μία σύνθεση στην οποία είναι το σχέδιο 

που έχει αναλάβει τον κύριο περιγραφικό ρόλο, ωστόσο το χρώμα επεμβαίνει υποστηρικτικά 

σε καίρια σημεία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ σχεδίου και χρώματος.  
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Ι. Ταρακούνημα 

Καθώς η Αλίκη συνέχισε να την ταρακουνάει, εκείνη έγινε ακόμη πιο μικρή-πιο 

χοντρουλή-πιο απαλή- πιο στρογγυλή-και… 

Ι. Ξύπνημα. 

…τελικά, ήταν πράγματι ένα ψιψίνι. 

Το ταξίδι της Αλίκης στην χώρα του Καθρέφτη φτάνει στο τέλος του και ο Pat Andrea 

αποδίδει αυτήν τη μετάβαση από τον έναν κόσμο στον άλλο, από τη μία πραγματικότητα 

στην άλλη, μ’ ένα έξυπνο τέχνασμα. Χωρίζει την εικόνα σε δύο μέρη, όπου το πριν, η χώρα 

του Καθρέφτη, περιορίζεται στην αριστερή πλευρά και το μετά, η χώρα της 

πραγματικότητας, της λογικής, στην δεξιά. Τα δύο μέρη συνδέονται από το ίδιο τραπέζι που 

βρίσκεται στο κέντρο, ένα τραπέζι όμως το οποίο διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία 

βρίσκεται. Πάνω σ’ αυτό, στην πλευρά του Καθρέφτη απεικονίζεται η Κόκκινη Βασίλισσα  

που τρέχει ενώ η Αλίκη  προσπαθεί να την πιάσει, ενώ στην πλευρά της πραγματικότητας την 

θέση της έχει πάρει το μαύρο γατάκι. τη διάσταση μεταξύ των δύο πραγματικοτήτων και τη 

μετάβαση από τη μία στην άλλη αποτυπώνει και η παρουσία δύο διαφορετικών εκδοχών της 

Αλίκης, μία για κάθε πλευρά της σύνθεσης, για κάθε πραγματικότητα. Έτσι, η Αλίκη του 

καθρέφτη έχει ξανθά μαλλιά και φέρει στέμμα ενώ η Αλίκη της χώρας της ‘λογικής’ έχει 

καστανά. Οι δύο φιγούρες απεικονίζονται τη στιγμή που αμφότερες απλώνουν τα χέρια για 

να πιάσουν την Κόκκινη Βασίλισσα/ γατάκι που τρέχει πάνω στο τραπέζι, με τα πόδια τους 

σε διασκελισμό, στην αντίθετη όμως κατεύθυνση. Αυτός ο χώρος της μετάβασης, που είναι 

ταυτόχρονα κοινός αλλά και δεν είναι, αποδίδεται μ’ ένα πολύχρωμο φόντο που αγκαλιάζει 

ολόκληρη την εικόνα εξασφαλίζοντάς της ομοιογένεια. 
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Ι. Ποιος το ονειρεύτηκε; 

[…] ύστερα γονάτισε στο χαλάκι και έβαλε το γατάκι και την Κόκκινη Βασίλισσα να 

κυτταχτούν.  

«Λοιπόν, Ψιψίνι!» φώναξε, χτυπώντας τα χέρια της θριαμβευτικά. «Ομολόγησε πως 

μεταμορφώθηκες σ’ αυτό;» 

«Κάθησε λίγο πιο στητό, χρυσούλι μου!» φώναξε η Αλίκη με χαρούμενο γέλιο. «Και να 

υποκλίνεσαι όση ώρα σκέφτεσαι τι θα- τι θα ρονρονίσεις. Γλυτώνει χρόνο, θυμάσαι!» 

Η Αλίκη, έχοντας ξυπνήσει εντελώς, συνειδητοποιεί πως η Κόκκινη Βασίλισσα ήταν το 

γατάκι της και προσπαθεί να το κάνει να το ομολογήσει. Ο Pat Andrea τοποθετεί την Αλίκη 

γονατιστή στο πάτωμα, σύμφωνα με το κείμενο. Πίσω της στον τοίχο είναι κρεμασμένος ο 

μεγάλος Καθρέφτης που λειτούργησε ως δίοδος στην χώρα του Καθρέφτη αλλά και άλλοι, 

μικρότεροι καθρέφτες κάθε σχήματος. Όλοι φέρουν γράμματα, άλλη μία απόδειξη πως η 

Αλίκη είναι πια ξύπνια, αφού στην χώρα του καθρέφτη τα  γράμματα θα ήταν 

αντεστραμμένα. Η Αλίκη κρατά στα δύο της χέρια το πιόνι της Κόκκινης Βασίλισσας και το 

Ψιψίνι ενώ κοιτά απευθείας τον θεατή σαν να θέλει να του υποδείξει τι τελικά είχε συμβεί 

πραγματικά, σαν επιτέλους να του λέει πως όλα τώρα έχουν νόημα. 
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ΙΙ. Ποιος το ονειρεύτηκε; 

Βλέπεις, Ψιψίνι, πρέπει να ήταν είτε εγώ είτε ο Κόκκινος Βασιλιάς. Ήταν μέρος από το 

όνειρό μου, φυσικά- αλλά τότε ήμουν κι εγώ μέρος από το όνειρό του. Ήταν όμως ο 

Κόκκινος Βασιλιάς, Ψιψίνι; 

Ζωντανό φάντασμα με στοιχειώνεις, 

Αλίκη, ουρανούς που οργώνεις 

Να τη δεις ξυπνός δεν ζυγώνει. 

Ενώ πλέουν σε αιώνια ροή- 

Λιγωμένα στη χρυσαφένια αχλύ- 

Λαμπρό όνειρο δεν είναι η ζωή; 

Όμως, η Αλίκη ποτέ δεν θα πάψει όμως να έχει απορίες. Έτσι, αναρωτιέται αν τελικά το 

όνειρο που είδε ήταν δικό της ή του Κόκκινου Βασιλιά ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να 

καταλάβει ποιος κρύβονταν πίσω από αυτό το πιόνι. Το παραμύθι κλείνει μ’ ένα ποίημα που 

έγραψε ο Carroll για την Αλίκη, το όνομα της οποίας σχηματίζεται σε ακροστιχίδα. Σ’ αυτό ο 

συγγραφέας χρησιμοποιεί λυρικές εικόνες για να περιγράψει την ασταμάτητη ροή του χρόνου 

που στο πέρασμά του αναγκάζει μικρά κορίτσια, όπως η Αλίκη, να ενηλικιωθούν. Ο Pat 

Andrea, στην καταληκτική σύνθεση της σειράς, δίνει συνειδητά το βήμα στον Lewis Carroll  

και τους στίχους του, αρκούμενος σε μία παράθεση των πορτρέτων της Αλίκης και του 

βασιλιά, τα οποία πλαισιώνονται στο βάθος από το περίγραμμα δύο πιονιών και της Ψιψίνας. 

Η εικόνα, στην περίπτωση αυτή, παραχωρεί τη θέση της στον λόγο. 
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Ο Pat Andrea και η εικονογράφηση της Αλίκης. Μία αποτίμηση.  
 

Για τους φορμαλιστές θεωρητικούς τόσο των εικαστικών τεχνών όσο και της λογοτεχνίας, η 

σχέση εικόνας και λόγου, όπως αποτυπώνεται στην εικονογράφηση βιβλίων, είναι βαθιά 

προβληματική, αφού απειλεί την ανεξαρτησία δύο διαφορετικών ειδών που θα πρέπει να 

κρατούν την αυτονομία τους. Για ποιόν λόγο θα πρέπει η προσοχή του αναγνώστη να 

διασπάται από την εικόνα εφόσον οι λέξεις αρκούν από μόνες τους για ν’ αποδώσουν όσα 

είχε την πρόθεση να εκφράσει ο συγγραφέας; Επιπλέον, για ποιόν λόγο θα πρέπει ο ζωγράφος 

να αποδυναμώνει την αισθητηριακή απόλαυση που θέλει να προσφέρει στο κοινό του και να 

διακινδυνεύσει την καθαρότητα του δικού του μηνύματος αποδεχόμενος την παρεμβολή του 

κειμένου στο έργο του; 

Αυτή η μονοδιάστατη αντίληψη των πραγμάτων αδικεί μία πραγματικότητα που είναι 

πιο σύνθετη, μία πραγματικότητα που παραβλέπει πως εικόνα και λόγος αποτελούν δύο μέσα 

ανθρώπινης επικοινωνίας που όταν λειτουργήσουν συμπληρωματικά μπορούν να 

διασφαλίσουν μία ποιότητα έκφρασης που κανένα από τα δύο δεν μπορεί να επιτύχει από 

μόνο του. Καθώς διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 21
ου

 αι, μετά από αιώνες υπερίσχυσης 

του γραπτού λόγου επί της εικόνας, οι παλιές ισορροπίες έχουν ανατραπεί και η λεγόμενη 

«στροφή στην εικόνας» έχει πλέον επιβάλλει την παντοδυναμία της. Οι άνθρωποι σήμερα 

βασίζουν την επικοινωνία τους στην εικόνα όπως έκαναν μέχρι πρόσφατα στον λόγο. Όμως, 

το αίτημα για μία συνδυαστική προσέγγιση, όπως εκφράζεται από τις θεωρίες της 

διακαλλιτεχνικότητας, η οποία θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα χωρίς προηγούμενο, έως 

σήμερα, επίπεδο επικοινωνιακής πληρότητας γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Στην κατεύθυνση 

αυτή, η εικονογράφηση λογοτεχνικών έργων προβάλλει ως ένα δυνητικό μοντέλο 

αλληλεπίδρασης που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία. 

 Ποιες είναι όμως αυτές οι προϋποθέσεις; Αναμφισβήτητα, στην κορυφή της λίστας θα 

πρέπει να τεθεί η ανάγκη σεβασμού της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας κάθε 

δημιουργού, δηλ. να διατηρηθεί η ισοτιμία μεταξύ εικόνας και λόγου. Όπως ίσχυε έως 

πρόσφατα, η εικονογράφηση ήταν υποχρεωμένη να λειτουργεί υποτακτικά σε σχέση με το 

κείμενο, δηλαδή ο ρόλος της εικόνας εξαντλούνταν στο να αποδίδει οπτικά κάποια σημεία 

του κειμένου. Το ζητούμενο ήταν μία μονοδιάστατη εικόνα που η μόνη λειτουργία της θα 

ήταν αναπαραστατική. Σήμερα, βασική επιδίωξη κάθε διακειμενικού διαλόγου είναι η 

λεγόμενη μεταστοιχείωση ή προσαρμογή όπου συντελείται μία διασημειωτική μετάφραση ή 

μεταστοιχείωση, κατά τους όρους του Roman Jakobson, η οποία διασφαλίζει το πέρασμα από 
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ένα γλωσσικό σύστημα κωδίκων σ’ ένα μη γλωσσικό.
100

 Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο η εικόνα να παίζει κριτικό ρόλο σε σχέση με το κείμενο, να προχωρά σ’ ένα άλλο 

είδος ερμηνείας που να συνιστά μία νέα πρόταση αυθεντικής μεταστοιχείωσης από το ένα 

σύστημα στο άλλο.
101

  

Το διακύβευμα είναι μεγάλο και προκειμένου και λίγοι δημιουργοί ανταποκρίνονται 

μ’ επιτυχία. μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Pat Andrea και της εικονογράφησης των 

δύο βιβλίων της Αλίκης του Lewis Carroll όπου η ευτυχής συγκυρία της πλήρης 

συμβατότητας μεταξύ λογοτέχνη και ζωγράφου είχε ως αποτέλεσμα μία ιδανική σύμπραξη 

λόγου και εικόνας, συνθέτοντας ένα υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο η θεωρία της 

διακαλλιτεχνικής σύμπραξης μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. 

        Είναι πράγματι εντυπωσιακό πως δύο δημιουργοί που τους χωρίζει ένα χάσμα σχεδόν 

εκατόν πενήντα χρόνων και τα διαφορετικά εκφραστικά μέσα της τέχνης τους μπορούν να 

επιδεικνύουν τέτοια εγγύτητα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τον 

αποκρυσταλλώνουν σε προσωπικό ύφος. Η σύμπτωση μεταξύ της λογοτεχνίας του 

παραλόγου στην οποία διέπρεψε ο Βικτωριανός συγγραφέας με τη ζωγραφική του παραλόγου 

του σύγχρονου Ολλανδού ζωγράφου είναι μοναδική, όπως φάνηκε και  από την επιμέρους 

ανάλυση των συνθέσεων της εικονογράφησης της Αλίκης σε αντιστοιχία με το κείμενο που 

αποτέλεσε την πηγή της έμπνευσής τους. Ο Pat Andrea εικονογραφώντας το δεν προδίδει σε 

καμία περίπτωση τον εαυτό του αφού στον Lewis Carroll έχει βρει το alter ego του. Και οι 

δύο αισθάνονται στο στοιχείο τους όταν ζουν στον κόσμο των ονείρων που έχουν επιλέξει ως 

το ιδανικό σκηνικό των έργων τους. Αγαπημένο τους θέμα είναι η περιγραφή μιας 

αντίστροφης πραγματικότητας από εκείνη στην οποία ζουν, μιας πραγματικότητας όπου η 

λογική έχει πάψει να ισχύει οδηγώντας σε ανατροπές που συνθέτουν ένα κλίμα αμφισημίας 

που συχνά παραπαίει μεταξύ αστείου και τρομακτικού. Είναι ένας κόσμος παραμόρφωσης 

που φτάνει στα όρια της καρικατούρας όπου οι μεγαλύτερες αλήθειες διατυπώνονται μέσα 

από τις πιο μικρές λεπτομέρειες.  

   Σε αυτήν την ιδανική σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, πολύ συχνά οι ρόλοι των 

δημιουργών αντιστρέφονται. Έτσι, ο ζωγράφος Pat Andrea ζωγραφίζει παραπέμποντας σε 

λεκτικές ακροβασίες ενώ ο λογοτέχνης Lewis Carroll ζωγραφίζει δημιουργώντας οπτικές 

                                                           
100
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101
 Λαζαράτος, Γ., (2007).Umberto Eco: Διασημειωτική μετάφραση & Μετάφραση και Επιστημολογία, Αθήνα: 

Παπαζήσης 

 



177 
 

εικόνες με τις λέξεις. Δεν είναι τυχαίο φυσικά πως ο Carroll εξαρχής είχε συλλάβει τα 

παραμύθια της Αλίκης ως σύνθετα έργα όπου η εικόνα ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία 

της λέξης και μάλιστα, είχε αποπειραθεί να αναλάβει ο ίδιος και τους δύο ρόλους του 

συγγραφέα και εικονογράφου. Η Αλίκη είναι μία αδιάσπαστη ενότητα εικόνα και λόγου. Η 

εικονογράφηση του Tenniel, συγκρατημένη και παθητική, επέλεξε να ρίξει τους τόνους ενός 

κειμένου που προηγούνταν πολύ της εποχής του, προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις του 

συντηρητικού Βικτωριανού κοινού του και στον αρχικό ρόλο του ως παραμύθι. Ο Pat 

Andrea, ο οποίος είναι ελεύθερος από αυτού του είδους τις δεσμεύσεις, προχωρά σε μία  

προσωπική ερμηνεία που έχει ως στόχο να αναδείξει τις κρυμμένες πλευρές του. Η δική του 

Αλίκη δεν είναι πια παιδικό παραμύθι και το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι ενήλικο. 

Έτσι, με τις εικόνες του το ανασκευάζει και το επεκτείνει. Η Αλίκη του είναι σκοτεινή και 

συχνά υπαινικτικά ερωτική, είναι γυναίκα και όχι παιδί. Ο κόσμος στον οποίο ζει και κινείται 

δεν είναι μόνο αστείος, συχνά είναι επίσης τρομακτικός και απειλητικός. Φυσικά, αυτήν τη 

διάσταση των παραμυθιών την είχαν ήδη επισημάνει πολλοί ερευνητές που αποπειράθηκαν 

να ερμηνεύσουν την Αλίκη μέσα από το πρίσμα διαφορετικών θεωριών, υπό την επήρεια της 

ψυχανάλυσης, της κοινωνιολογίας, του μαρξισμού κλπ. Όμως, ο Pat Andrea τη μετατρέπει σε 

εικόνα, τη μεταστοιχειώνει. Δημιουργεί οπτικά ισοδύναμα του λογοτεχνικού κειμένου τα 

οποία όμως κατορθώνουν, πράγμα που ίσως αρχικά να φαίνεται παράδοξο, να είναι 

ταυτοχρόνως τελείως χειραφετημένα από αυτό αλλά και να το εξυπηρετούν με ιδανικό τρόπο, 

στοιχειοθετώντας έμπρακτα ένα νέο μοντέλο ευτυχούς συμβίωσης. 
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Αντί συμπερασματικών παρατηρήσεων. 

 

Το κάλεσμα για την κατάργηση του μέσου και τη συγχώνευση των καλλιτεχνικών ειδών 

χαρακτηρίζει τις σύγχρονες θεωρίες της τέχνης, οι οποίες μετά την ανάδυση των σύγχρονων  

ψηφιακών τεχνολογιών διέβλεψαν πως οι δυνατότητες έκφρασης μέσω νέων, υβριδικών 

μορφών τέχνης δεν αποτελούν απλώς μία εναλλακτική μορφή δημιουργίας αλλά 

αναγκαιότητα εφόσον αποτελούν μία νέα πρόταση που εκφράζει το πνεύμα μιας νέας εποχής. 

Σύμφωνα μ’ αυτήν την αντίληψη, η συζήτηση περί ομοιότητας ή μη εικαστικών τεχνών και 

τεχνών του λόγου, όπως συνοψίζεται διαχρονικά μέσω της ιστορικής διαδρομής του 

δόγματος ut pictura poesis έχει πάψει να έχει πλέον νόημα αφού η σύγχρονη επικοινωνία 

τείνει να υπερβεί οριστικά και τα δύο μέσα και να διερευνήσει δρόμους πέρα από εκείνους 

που ορίζονταν από το αρχετυπικό, έως πρόσφατα, δίπολο καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που θεωρούν πως λόγος και εικόνα αποτελούν εγγενή 

στοιχεία της ανθρώπινης ταυτότητας θεωρούν πως η αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων 

συνεργασίας κρύβει ακόμη πολλές προκλήσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Οι 

προσπάθειες αυτές αναζητούν διαφορετικούς τρόπους πολυσημικής διασύνδεσης που θα 

ενσωματώσουν ήδη υπάρχοντα συστήματα όπως η γλώσσα και οι εικόνες, και θα τους 

αναθέσουν νέους ρόλους. Η εικονογράφηση λογοτεχνικών έργων αποτελεί μία τέτοια 

ευκαιρία επανακαθορισμού των κλασσικών ρόλων τους και δημιουργίας μιας μορφής 

διακαλλιτεχνικής έκφρασης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. 

Φυσικά, κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει υπό τις σωστές προϋποθέσεις και η σύγχρονη 

έρευνα θα πρέπει να διασφαλίσει μία στροφή προς αυτήν την κατεύθυνση, μελετώντας 

παραδείγματα αυτού του είδους έτσι ώστε να χαρτογραφήσει τις ανάγκες που προκύπτουν 

από τέτοια σχήματα συνεργασίας. Η σύμπραξη λόγου και εικόνας ως εικονογράφηση 

λογοτεχνίας δεν είναι κάτι καινούργιο  per se, αρκεί μία γρήγορη ματιά στην ιστορία της 

τέχνης και της λογοτεχνίας για να διαπιστώσει κανείς αμέτρητα παραδείγματα. Ωστόσο, τις 

περισσότερες φορές αυτά δεν συνιστούσαν τίποτα άλλο από απλές παραθέσεις λόγου και 

εικόνας, χωρίς καμία ουσιαστική απόπειρα διασύνδεσης. Η νέα θεώρηση της 

εικονογράφησης θα πρέπει να προσβλέπει στην εξασφάλιση μιας σχέσης 

αλληλοσυμπλήρωσης του ενός από το άλλο στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολιστικού 

έργου τέχνης όπου η απουσία οποιουδήποτε εκ των δύο απλώς θα καθιστούσε το άλλο 

ημιτελές, ανολοκλήρωτο. 
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Ένα παράδειγμα αυτού του είδους της ουσιαστικής διακαλλιτεχνικής προσέγγισης 

που απαιτούν οι σύγχρονοι καιροί αποτέλεσε και η εικονογράφηση των δύο παραμυθιών του 

Lewis Carroll με ηρωίδα την Αλίκη από τον Pat Andrea. Η παρούσα εργασία αποπειράθηκε 

να διερευνήσει πως ένας σύγχρονος εικαστικός δημιουργός όπως ο Pat Andrea, βρήκε σ’ ένα 

παιδικό παραμύθι που γράφτηκε πριν από δύο αιώνες, την έμπνευση για την δημιουργία μιας 

σειράς εικαστικών έργων που λειτουργούν ως ισοδύναμα του λόγου και κατέληξε 

συμπερασματικά, μέσω τις αντιπαράθεσης λόγου και εικόνας, πως πρόκειται για μία 

εξαιρετική  περίπτωση όπου δύο ιδιοφυή πνεύματα που αντιλαμβάνονταν τον κόσμο με τον 

ίδιο τρόπο, παρά τη διαφορά του μέσου που χρησιμοποιούν για την τέχνη τους και τα εκατόν 

πενήντα χρόνια που τους χωρίζουν. Ο Lewis Carroll αν ζωγράφιζε σήμερα θα ζωγράφιζε σαν 

τον Pat Andrea και ο Pat Andrea αν ήταν συγγραφέας στην Βικτωριανή Αγγλία θα έγραφε 

σαν τον Lewis Carroll. Η εικονογράφηση που προέκυψε ως αποτέλεσμα του συνδυασμού 

τους αποτελεί ένα αυτόνομο έργο τέχνης όπου κάθε λόγος και εικόνα μπορούν να σταθούν 

και μόνα τους αλλά από κοινού επιτυγχάνουν μία μοναδική πληρότητα που επεκτείνει τα 

μέρη και τα μεταστοιχειώνει σ’ ένα καινούργιο όλον, θέτοντας ένα πρότυπο που δύσκολα θα 

ξεπεραστεί. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ PAT ANDREA 
 

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ολλανδός ζωγράφος Pat Andrea είναι μία από τις πιο εξέχουσες 

προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μαγικού ρεαλισμού και της νέας αναπαραστατικής 

εικονογραφίας.  

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας σχεδόν πενήντα χρόνων, η δουλειά του έχει εκτεθεί σε 

εκατοντάδες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων τέσσερις αναδρομικές, και τα έργα του 

συμπεριλαμβάνονται στις συλλογές των πιο σημαντικών μουσείων του κόσμου μεταξύ των 

οποίων είναι το MOMA (Νέα Υόρκη), Centre Georges- Pompidou (Παρίσι), Museo Nacional 

de Bellas Artes (Μπουένος Άιρες), και το Stedelijk Museum (Άμστερνταμ). 
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Γεννήθηκε στη Χάγη το 1942, και σπούδασε στην Βασιλική Ακαδημία των Τεχνών της 

ίδιας πόλης υπό τον Co Westerik. Μαζί με τους Walter Nobbe και Peter Blokhuis, ίδρυσαν 

την ομάδα ABN, γνωστή και ως Νέα Σχολή της Χάγης και το 1965 έκανε την πρώτη ατομική 

του έκθεση. Το 1979, επελέγη από τον κριτικό τέχνης  Jean Clair να συμμετάσχει στην 

έκθεση  Nouvelle Subjectivité στο Palais de Beaux-Arts των Βρυξελλών, δίπλα σε 

καλλιτέχνες όπως οι David Hockney, RB Kitaj και Sam Szafran. Δίδαξε στην École Nationale 

Supérieure des Beaux-arts του Παρισιού από το 1998-2007, όταν και συνταξιοδοτήθηκε ενώ 

τώρα περνά τον χρόνο του δουλεύοντας  μεταξύ Παρισιού, Μπουένος Άιρες και Χάγης.  

Τα έργα του συνδυάζουν την αναπαράσταση με τον νέο-εξπρεσιονισμό και διαπλέκουν 

την υπαινικτική σεξουαλικότητα, τον φόβο και την κρυφή απειλή με αποτέλεσμα την 

απεικόνιση ενός κόσμου που αν και παιγνιώδης, είναι ταυτόχρονα και τόσο έντονος που 

προκαλεί ακόμη και δυσφορία.  Οι συνθέσεις του μοιάζουν με μονόπρακτα δράματα όπου 

κυριαρχεί το ανθρώπινο συναίσθημα όπου τα δημιουργήματα της φαντασίας του διερευνούν 

των ερωτισμό και τη βία. Όπως και ο ίδιος εξηγεί, οι καλλιτέχνες «βρίσκονται εδώ για να 

ζωγραφίσουν έναν κόσμο που δεν μπορούμε να δούμε, τον κόσμο των ιδεών, των ονείρων, 

του αόρατου. Αυτό είναι το καθήκον μας».   

Και τα 48 έργα του Pat Andrea για την εικονογράφηση της Αλίκης είναι σε μικτή 

τεχνική και έχουν διαστάσεις 150x180 cm και ανήκουν στην ίδια ιδιωτική συλλογή. 

 


