
100 |  Σεπτέμβριος 2020

C U L T U R E  /  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ ΗΣ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ο ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΗΣ 
ROBERT 

MONTGOMERY, 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΈΙ ΠΟΙΗΣΗ 
ΜΈ CONCEPTUAL ART, 
ΣΥΜΜΈΤΈΧΈΙ ΣΈ ΈΝΑ 
ΈΙΚΑΣΤΙΚΟ PROJECT 
ΜΈ ΘΈΜΑ ΚΑΙ ΈΔΡΑ 

ΤΟ ΠΈΡΑΜΑ ΚΑΙ 
ΣΚΙΑΓΡΑΦΈΙ ΤΗΝ ΈΛΠΙΔΑ 

ΩΣ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ  
ΟΧΙ ΩΣ ΘΈΩΡΙΑ.

Από την  ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ P
H

O
T

O
: B

R
IA

N
 D

A
LY

. S
T

Y
L
IN

G
: R

A
C

H
E

L
 B

A
K

E
W

E
L
L
.



Vogue.gr | 103102 |  Σεπτέμβριος 2020

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Κ άποιοι τον χαρακτηρίζουν punk artist. Δεν καταλαβαίνω 
ακριβώς τον λόγο. Δεν νομίζω ότι «χωράει» στον όρο 
punk. Διαβάζοντας γι’ αυτόν, είδα ότι είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες, με ατομικές 
εκθέσεις και παρουσία σε κάποιες από τις σημαντικό-
τερες καλλιτεχνικές διοργανώσεις στον κόσμο. Διαμόρ-

φωσε πολιτική άποψη και υιοθέτησε φιλοσοφικά φρονήματα από πολύ 
νωρίς, τα οποία ενσωμάτωσε στην τέχνη του. Δεν ακολούθησε την πεπα-
τημένη, απέρριψε τις συνηθισμένες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και 
επινόησε τον συνδυασμό της γλώσσας με την conceptual art. Συγκεκρι-
μένα, γράφει ποιήματα τα οποία αποτυπώνει σε ζωγραφικούς πίνακες και 
installations, με φως, φλόγες, ξύλο, νερομπογιές. Θεωρεί ότι η τέχνη έχει 
θέση στους δρόμους κυρίως και όχι στα μουσεία. Έπλασα γι’ αυτόν την 
εικόνα ενός αληθινά ρομαντικού καλλιτέχνη και μου γεννήθηκε η επιθυ-
μία να τον συναντήσω. Δυστυχώς, η συνέντευξη που ακολουθεί δεν έγινε 
διά ζώσης. Αν όμως αναλογιστούμε ότι η γραπτή έκφραση είναι γι’ αυτόν 
ο κόσμος όλος, θεωρώ ότι η αλληλογραφία μας οδήγησε σε μια τίμια προ-
σέγγιση του πορτρέτου του καλλιτέχνη, ο οποίος μέσα στο πολυσυλλεκτι-
κό καλλιτεχνικό ταξίδι του έχει χωρέσει κι ένα project αφιερωμένο στο 
δικό μας Πέραμα –ναι, τη συνοικία του Πειραιά– το οποίο τρέχει τώρα 
και θα συνεχιστεί μέχρι το 2022. Για τον 
ίδιο, το «περήφανο» Πέραμα δίνει έναν 
έμπρακτο ορισμό της ελπίδας. Για μένα, ο 
Robert Montgomery αφήνει ένα γενναίο 
αποτύπωμα ελπίδας, όχι μόνο στο τεύχος 
μας, αλλά στον κόσμο ολόκληρο. 

Η τέχνη σας είναι ένας συνδυασμός ει-
καστικής και ποιητικής έκφρασης. Ποια 
από τις δύο μορφές σάς αντιπροσωπεύει 
περισσότερο; Θέλω να στέκομαι ακριβώς 
στη μέση των δύο, σ’ ένα σημείο όπου το 
οπτικό ενώνεται με το λεκτικό. Σαν δύο 
διαφορετικά όργανα που συνυπάρχουν σ’ 
ένα μουσικό κομμάτι. 

Ποια είναι τα βασικά θέματα με τα οποία 
καταπιάνεστε; Η φύση, η ουτοπία, η κοι-
νωνία, η οικολογία, η αγάπη, ο πόνος που 
προκαλεί η αγάπη, οι αναμνήσεις, το φως, 
το χρώμα.  

Πώς θα περιγράφατε τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείτε; Νομίζω ότι είναι ρομαντι-
κή. Ενέχει πόνο και ελπίδα. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την αισθητική 
των έργων σας;  Ποίηση που αποτυπώνεται μέσα από φως και ζωγρα-
φική. 

Σε ό,τι αφορά τις πεποιθήσεις σας, με ποιον τρόπο σάς ενέπνευσαν ο 
Μάης του ’68 και ο μαρξισμός;  Αγάπησα τον Guy Debord (σ.σ. Γάλλος 
θεωρητικός του μαρξισμού, συγγραφέας, κινηματογραφικός παραγωγός) 
επειδή ενδιαφέρθηκε να ξεσκεπάσει τον τρόπο που ο καπιταλισμός γίνε-
ται επώδυνος για όλους μας και να αποδείξει πώς οι κοινωνίες πληγώ-
νουν το παιδί που έχουμε μέσα μας. 

Διαβάζω ότι έχετε συλληφθεί από την αστυνομία. Μπορείτε να μου 
περιγράψετε την εμπειρία;  Η αλήθεια είναι ότι έχω σταθεί αρκετά τυ-
χερός και σε μεγάλο βαθμό μου έχει επιτραπεί να κάνω τη δουλειά μου 
ελεύθερα και ειρηνικά. Με συνέλαβαν και με ανέκριναν κάποια στιγμή 
που με έπιασαν να αναρτώ ένα ποίημά μου σε δημόσιο χώρο στο Ανατο-
λικό Λονδίνο. Ήταν απολύτως λογικοί μαζί μου, μου έκαναν μια σύστα-
ση χωρίς καμία περαιτέρω συνέπεια. Ήμουν τυχερός, γιατί ο αστυνόμος 
έδειξε ενδιαφέρον για την ποίηση. Ανοίξαμε λογοτεχνική συζήτηση και 

μετά από λίγο με άφησε ελεύθερο. Υπάρχουν όμως πολλοί καλλιτέχνες 
του δρόμου που δεν στέκονται εξίσου τυχεροί. Εκατοντάδες καλλιτέχνες 
graffiti καταδικάζονται κάθε χρόνο και χρειάζονται την υποστήριξή μας. 
Ίσως μια δυνατή καμπάνια υπέρ της ελεύθερης έκφρασης να βοηθούσε. 
Η τέχνη του graffiti αποτελεί ομορφιά και δώρο για κάθε πόλη. 

Γιατί θεωρείτε το graffiti τόσο σημαντική τέχνη; Γιατί αποτυπώνει το 
υποσυνείδητο κάθε πόλης στους τοίχους της. 

Έχετε αιτιολογήσει τη μορφή της τέχνης σας υποστηρίζοντας ότι οι άν-
θρωποι θα προτιμούσαν να βλέπουν στους δρόμους ποιήματα παρά δι-
αφημίσεις αναψυκτικών. Αναρωτιέμαι αν νιώθετε ξένος στον σύγχρο-
νο κόσμο και αν στ’ αλήθεια θέλετε να τον αλλάξετε με τον τρόπο σας.  
Πλέον νιώθω χαρούμενος μέσα στον κόσμο. Έχω μια υπέροχη γυναίκα, 
τα παιδιά μου, νιώθω ευλογημένος. Να αλλάξω ή να σώσω τον κόσμο; 
Δεν νομίζω ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν πρόκειται 
να σώσουμε τον κόσμο από την οικολογική καταστροφή, παραδείγματος 
χάριν, μπορούμε να το κάνουμε μόνο όλοι μαζί. Πρόσφατα άνθρωποι σε 
όλο τον πλανήτη ενώθηκαν για να παλέψουν ενάντια στην πανδημία. Η 
οποία μας έδειξε πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση όταν εί-
μαστε όλοι μαζί και ότι τα χρήματα δεν είναι το σημαντικότερο αγαθό. Την 

ίδια ενότητα χρειάζεται να δείξουμε για να 
προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. 

Έχετε πει ότι αγαπάτε τις λέξεις, γιατί εί-
ναι εμποτισμένες με μια βραδύτητα. Με 
ποιον τρόπο η βραδύτητα αποτελεί αρε-
τή; Θεωρώ ότι η ποίηση έχει μια μαγική 
ικανότητα να επιβραδύνει τους ρυθμούς 
του μυαλού και να σε παρασύρει να δια-
λογιστείς. 

Μια άλλη φράση σας που μου έκανε 
εντύπωση ήταν η εξής: «Το νόημα της 
τέχνης είναι να αγγίζεις τις καρδιές των 
ξένων, χωρίς να μπαίνεις στην ταλαιπω-
ρία να τους γνωρίσεις». Αλήθεια, είναι 
ταλαιπωρία να γνωρίζεις έναν άνθρω-
πο;  Ναι. Είμαι αρκετά ντροπαλός. Πολ-
λοί ντροπαλοί άνθρωποι γίνονται καλλι-
τέχνες ή συγγραφείς. 

Έχετε αναπτύξει τη θεωρία ότι οι άνθρω-
ποι που αγαπάμε γίνονται φαντάσματα 
μέσα μας κι έτσι τους κρατάμε ζωντα-
νούς. Μιλήστε μου λίγο γι’ αυτό.   Είναι 
μια άποψη που διατύπωσα μέσα από ένα 

αφιερωματικό έργο όταν πέθανε ο καλλιτέχνης Sean Watson. Ήταν ο κα-
λύτερός μου φίλος από το πανεπιστήμιο και βρίσκεται πάντα μέσα στην 
καρδιά μου. 

Τι ρόλο έχει η μελαγχολία στη δουλειά σας; Είναι σημαντικό «συστα-
τικό»;  Πιστεύω ότι η μελαγχολία είναι μια διεργασία της καρδιάς. Είναι 
η δημιουργία της ομορφιάς μέσα από τη θλίψη. 

Συνεργάζεστε με το βρετανικό περιοδικό Dazed. Πείτε μου ένα θέμα 
που κάνατε κάποτε γι’ αυτό και ήταν σημαντικό για εσάς. Ανέκαθεν 
αγαπούσα το Dazed. Κάποτε γνώρισα τον καλλιτέχνη Malcolm McLaren 
και τον προσκάλεσα να γράψει ένα άρθρο πάνω στη θεωρία του ότι ο 
Oscar Wilde επινόησε την punk rock μουσική στα ’90s. Βγήκε φανταστι-
κό. Ο Malcolm ξέρει να λέει ιστορίες. 

Μιλήστε μου τώρα για το νέο σας project στην Ελλάδα. Ονομάζεται 
«Μοιραζόμαστε το Πέραμα» (www.sharingperama.com), ξεκίνησε τον 
περασμένο Φεβρουάριο και θα είναι ενεργό για τα επόμενα δύο χρό-

Πίνακας του Robert Montgomery και επιγραφή του σε τοίχο κτιρίου 
στην πόλη Oostende του Βελγίου, το 2016 (αριστερά).
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νια. Με την υποστήριξη του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και με 
τη συνεργασία του δημάρχου Περάματος δημιουργούμε εικαστικά, ποι-
ητικά, θεατρικά έργα με έδρα και έμπνευση την περιοχή. Τον Δεκέμβριο 
ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μπαμπίλης θα ανεβάσει στο δημοτικό θέατρο 
Περάματος το πρώτο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη με τίτλο Η τιμή της 
Αντίστασης στη Μαύρη Αγορά, το οποίο θεωρώ σπουδαίο. Επίσης συ-
νεργάζομαι με τον καλλιτέχνη Μάριο Φούρναρη –γέννημα θρέμμα του 
Περάματος–, πάνω σε μια εικαστική έκθεση με θέμα την οικολογία, η 
οποία θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Περάματος, που αναβιώνει μέσα από 
το project. Ακόμα, οι κινηματογραφιστές Χρήστος Πανάγος και Χαράλα-
μπος Μαργαρίτης ετοιμάζουν μια ταινία με τίτλο Dreaming Perama. Να 
πω, τέλος, ότι είναι για μένα μεγάλη τιμή που η βραβευμένη Ελληνίδα  
ποιήτρια Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη μεταφράζει τα ποιήματά μου στα ελλη-
νικά, στο πλαίσιο του project. Γενικότερα, υπάρχουν αξιόλογοι Έλληνες 
καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζομαι πάνω στο συγκεκριμένο εγ-
χείρημα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. 

Πώς αναμειχθήκατε σ’ αυτό; Το project το εμπνεύστηκε η πολύ σημα-
ντική Ελβετή curator Barbara Polla. Η ιδέα ήταν να τιμηθεί ο κληρικός 
Γεώργιος Δημητριάδης. Ο πάτερ Γεώργιος, από το πόστο του στην ενορία 
του Περάματος φρόντιζε στη δεκαετία του ’60 τους πρόσφυγες και τους 
φτωχούς. Εκτελέστηκε από τους φασίστες το 1967. Είναι ένας ήρωας που 
δεν έχει ακουστεί, ούτε δοξαστεί. Η Barbara Polla στην εφηβεία της ήταν 
εθελόντρια στο έργο του. Μεγαλώνοντας και αποκτώντας καλλιτεχνική 
φωνή, θέλησε να τον τιμήσει, αλλά και με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον 
θέλησε παράλληλα να κάνει ένα σχόλιο για την καλοσύνη και την ελπί-
δα. Με προσκάλεσε να επισκεφτώ το μέρος και ανταποκρίθηκα αμέσως, 
καθώς μεγάλωσα στη Γλασκόβη, που είναι μια ναυπηγική πόλη, οπότε το 
Πέραμα μου θύμισε την παιδική μου ηλικία, ένιωσα μια σύνδεση. Βέβαια, 
το Πέραμα είναι πιο όμορφο από τη Γλασκόβη, γιατί εσείς έχετε τη γαλά-
ζια θάλασσα και αυτό το φως. Επίσης, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω 
στην ακτογραμμή της Αττικής. Με ενέπνευσε από την πρώτη στιγμή. 

Το πρώτο installation του project, τον περασμένο Φεβρουάριο, ήταν 
μια φράση στην πύλη του λιμανιού: «Η Αρχή της Ελπίδας». Το τεύ-
χος αυτό της Vogue Greece είναι αφιερωμένο στην ελπίδα και θα 
ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι ελπίδα για εσάς. Τι σκέψεις και τι 
συναισθήματα σας ξυπνάει; Θα έλεγα ότι το Πέραμα αποτελεί ένα καλό 

παράδειγμα του τι είναι ελπίδα. Είναι μια φιλική συνοικία γεμάτη πε-
ρηφάνια, που δημιουργήθηκε από μια ομάδα προσφύγων. Ανθρώπους 
που δούλεψαν σκληρά και περήφανα και έχτισαν τις ζωές τους από την 
αρχή. Για μένα το Πέραμα είναι ένα αληθινά όμορφο μέρος. Εκείνοι οι 
πρώτοι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν εκεί δίνουν μέσα από τη ζωή 
τους αυτούσιο τον ορισμό της ελπίδας, που έχει μέσα της δύναμη και 
φόρα για νέα ξεκινήματα. 

Αγαπάτε τις πόλεις και σας αφήνει αδιάφορο η εξοχή. Ποια είναι 
η δική σας αγαπημένη πόλη; Σίγουρα το Λονδίνο, όπου ζω. Αγαπάω 
πολύ όμως και το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και την Κωνσταντινούπολη. 

Πού περάσατε τις καλοκαιρινές σας διακοπές;  Φέτος δεν κάναμε δι-
ακοπές. Τον Αύγουστο πήγαμε στο Μούνστερ, όπου λάβαμε μέρος σε 
ένα φεστιβάλ λογοτεχνίας. Η γυναίκα μου, Greta Bellamacina, είναι 
σπουδαία ποιήτρια και ανοίξαμε μαζί το φεστιβάλ. 

Είναι ποιήτρια, αλλά και μοντέλο. Ήταν το πνεύμα ή η ομορφιά της 
που σας γοήτευσε περισσότερο; Η Greta είναι πολύ ιδιαίτερη. Το 
πνεύμα και η ομορφιά της είναι μέρος της ίδιας μαγείας. 

Γράφετε ποτέ μαζί; Περνάτε χρόνο αναπτύσσοντας θεωρίες και δια-
βάζοντας ποίηση; Ή αυτά τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες;  Ναι, συχνά. 
Για την ακρίβεια, τη μέρα που γνωριστήκαμε ξεκινήσαμε να γράφουμε 
ποίηση μαζί και μέχρι σήμερα βοηθάμε πολύ ο ένας τον άλλον. Έχουμε 
έναν κοινό κώδικα πάνω στις λέξεις.

Πώς περάσατε την περίοδο του περιορισμού στο σπίτι; Ευτυχώς, ο 
χώρος εργασίας μου είναι στο σπίτι, οπότε δεν σταμάτησα να δουλεύω. 
Τα παιδιά μας χάρηκαν πολύ και ήταν ευτύχημα το ότι περάσαμε τόσο 
χρόνο μαζί. 

Έχετε το ίδιο όνομα με τον διάσημο Αμερικάνο ηθοποιό των ’30s και 
όταν γκουγκλάρει κάποιος το όνομά σας εμφανίζονται ταυτόχρονα 
δύο άνθρωποι. Το έχετε προσέξει; Ναι! Μόνο που το αληθινό όνομα 
του ηθοποιού δεν ήταν Robert Montgomery, αλλά Henry Montgomery 
Jr! Ο μόνος αληθινός Robert Montgomery ήταν ο παππούς μου. Ο 
οποίος, μιας και τον αναφέρω, ήταν ανθρακωρύχος και δούλεψε πολύ 
σκληρά στα ορυχεία της Σκωτίας για να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή 
στα παιδιά του. Στα μάτια μου είναι ένας ήρωας. 

Το μήνυμα του καλλιτέχνη στο Πέραμα (αριστερά) και τρία ακόμα από τα εμβληματικά έργα και instalations του (επάνω και δεξιά).
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