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Ένα 6λεπηο ψευδο-νηοκιμανηέρ ζε θίλμ 16μμ 

προβαλλόμενο από μία μηχανή θάνηαζμα και μία 

ελαιογραθία ζε καμβά μνημειακών διαζηάζεων. 

 

 

Η Απξλξγία ςξσ Σχκοάςη ρςξ Kaufbeuren απξςελείςαι από δύξ αμενάοςηςα έογα. 

Τξ ποώςξ έογξ είμαι έμα ψευδο-μτοκιμαμτέρ σε φιλμ 16μμ, διάοκειαπ 6 λεπςώμ. 

Παοξσριάζει μεςανύ άλλχμ έμαμ φσυικά αρθεμή, πξσ παοιρςάμει ςξμ Σχκοάςη, 

μέρα ρ’ έμα άρσλξ πξσ σπξςίθεςαι όςι είμαι ςξ φσυιαςοικό ίδοσμα Kaufbeuren, ρςη 

μόςια Βασαοία ςηπ Γεομαμίαπ. Τξ τιλμ ποξβάλλεςαι ρε λξύπα από μία μηχαμή 

φάμτασμα. Δίμαι μία τξοηςή κιμημαςξγοατική μηυαμή 16μμ. Τξ τιλμ έυει ςελειώρει 

και γσοίζει ςοελά ρςξ καοξύλι ςξσ, η μηυαμή όμχπ, απςόηςη, ενακξλξσθεί μα 

ποξβάλει. 

 

Τξ δεύςεοξ έογξ είμαι μία ελαιογραφία σε καμβά μμημειακώμ διαστάσεωμ. Έυει 3 

μέςοα ύφξπ επί 9 μέςοα μήκξπ και απξςελείςαι από 18 μέοη. Παοξσριάζει κι εκείμη 

με ςη ρειοά ςηπ μία ρκημή μέρα από ςξ ίδιξ σπξςιθέμεμξ ίδοσμα. Τόρξ ρςξ φεσδξ-

μςξκιμαμςέο, όρξ και ρςημ ελαιξγοατία, εκςόπ από ςξμ σπξςιθέμεμξ Σχκοάςη, 

βλέπξσμε έμα μαθηςή ςξσ Σχκοάςη μα ςξσ ποξρτέοει ςξ κώμειξ, δύξ μξρξκόμεπ, 

δύξ ανιχμαςικξύπ ςξσ ρςοαςξύ,  έμα γιαςοό, έμαμ αολεκίμξ αλλά και έμα κξοιςράκι 

πξσ παοιρςάμει ςημ ποιγκίπιρρα. Κεμςοικά ρε μια ποξθήκη ρςξμ ςξίυξ εμταμίζεςαι 

έμαπ μεκοόπ λαγόπ κι έμα γεοάκι πξσ ςοώει ςξ ρσκώςι ςξσ λαγξύ (ςξ ςμήμα ασςό ςξ 

έυχ αμςιγοάφει από πίμακα ςξσ Dirck de Bray) εμώ απέμαμςι ςξσπ ρςέκει μια γάςα 

πξσ παοαμξμεύει. Δκεί, ρςξμ αοιρςεοό ςξίυξ ςξσ ιδούμαςξπ, διακοίμεςαι έμα 

γκοάτιςι (ςξ έυχ αμςιγοάφει από έμα ρυέδιξ πξσ απξδίδεςαι ρςξμ Μπάμκρι). 

Αμαγοάτεςαι η τοάρη “NO FUTURE”, «δεμ σπάουει μέλλξμ». Σςξ έογξ σπάουξσμ 

άλλεπ ςοειπ επιγοατέπ, η μία ρςημ μπλξύζα ςξσ γιαςοξύ, ςξ κεμςημέμξ όμξμα ςξσ 

ιδούμαςξπ “Kaufbeuren”, ασςή είμαι και η μξμαδική έμδεινη ρε όλξ ςξ έογξ όςι ςξ 

ίδοσμα σπξςίθεςαι όςι είμαι ςξ Kaufbeuren. H άλλη βοίρκεςαι ρςημ ενχςεοική όφη 

ςξσ ιδούμαςξπ, μια ςαμπέλα πξσ αμαγοάτει “Heil und Pflege Anstalt”, δηλαδή 

«Ίδοσμα Σχςηοίαπ και Φοξμςίδαπ». Η ςελεσςαία επιγοατή είμαι μια ρκξσοιαρμέμη 

μεςαλλική ςαμπέλα πξσ κοέμεςαι ρςημ πεοίτοανη ςηπ κιμημαςξγοατικήπ μηυαμήπ 

και αμαγοάτει “Hochspannung, Lebensgefahr”, «Υφηλή ςάρη, Κίμδσμξπ θάμαςξπ». 

 

Τξ γιαςί ξ Σχκοάςηπ μα είμαι φσυικά αρθεμήπ και γιαςί ςξ ίδοσμα πξσ ςξμ ρςεγάζει 

μα είμαι ςξ Kaufbeuren είμαι εοχςήμαςα πξσ ςξ ίδιξ ςξ έογξ δεμ ςα απαμςά, 

ςξσλάυιρςξμ όυι με λόγια. Ούςε ρςα ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσ Kaufbeuren χπ 

φσυιαςοικξύ ιδούμαςξπ γίμεςαι άμερη μύνη. Αμαζηςώμςαπ όμχπ καμείπ, θα 

μπξοξύρε ρυεςικά εύκξλα μα μάθει όςι ρςξ φσυιαςοικό ίδοσμα Kaufbeuren, και ρςξ 



παοάοςημα ςξσ ρςξ Irsee, από ςξ 1939  χπ και ςξ 1945, γιμόςαμ ρσρςημαςικά 

εσθαμαρία ρε φσυικά αρθεμείπ και εκςελξύμςαμ ιαςοικά πειοάμαςα ρε παιδιά. Ασςέπ 

ςιπ πληοξτξοίεπ μαπ ςιπ δίμει ξ ίδιξπ ξ διεσθσμςήπ ςξσ Kaufbeuren (από ςξ 1980 χπ 

ςξ 2006), ξ Dr. Michael von Cranach, ρε μία ξμιλία ςξσ για ςη Διεθμή Αμμηρςία, ςξμ 

Νξέμβοιξ ςξσ 2008. Δίμαι μια ξμιλία πξσ δόθηκε μέρα ρςξ ίδιξ ςξ Kaufbeuren. Και 

είμαι μια ξμιλία  πξσ μξιάζει πεοιρρόςεοξ με απξλξγία. Ασςή όμχπ η ρύγυοξμη 

απξλξγία, όπχπ και η αουαία απξλξγία ςξσ Σχκοάςη, δεμ πεοιέυξμςαι ρςξ έογξ.  Οι 

επιμεληςέπ ςχμ μελλξμςικώμ εκθέρεχμ ςξσ έογξσ απ απξταρίρξσμ πξιεπ και πόρεπ 

από ςιπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ Kaufbeuren-Irsee θα λάβει ξ θεαςήπ, μέρα από 

ςα ςσπχμέμα κείμεμα ςξσπ ή ςιπ επιγοατέπ ςξσπ ρςξσπ ςξίυξσπ και ρςξ διαδίκςσξ. 

 

Δγώ δεμ είυα άλλξ ρκξπό, παοά μα τςιάνχ όπχπ κάμχ πάμςα έμα ακόμα 

γλσκόπικοξ έογξ. Αμ κάςι ςξ εμςείμει ασςό ρςξ μσαλό μξσ, είμαι η παοξσρία ςξσ 

κξοιςριξύ, πξσ ςσυαίμει μα είμαι η μικοή μξσ κόοη. Ποξπ ςημ ίδια γλσκόπικοη και 

αρςαθή καςεύθσμρη, κιμξύμςαι και ξι μξρξκόμεπ πξσ εοχςξςοξπξύμ με ςξσπ 

αρθεμείπ, ςα ζώα και ιδιαίςεοα ξ μεκοόπ λάγξπ, ξι ανιχμαςικξί πξσ υξοεύξσμ και 

τσρικά η ανεπέοαρςα αιμιγμαςική εομημεία ςξσ Ηλία Λξγξθέςη ρςξ οόλξ ςξσ 

Σχκοάςη. 

 

Άγγελος πάρταλης 
Κοήςη, Ιαμξσάοιξπ 2015 
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