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Σημειωματάριον-Ημερολόγιον
Α. Εργαστήριο
Ι. Καρότσι-Σκάλα
Ενα είδος καζαντιού, με τροχό και κεκλιμένες εγκοπές-θήκες. Ή μήπως είναι καροτσάκι μεταφοράς εμπορευμάτων;
Στις εγκοπές τοποθετημένες κάρτες.



Το γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα. Καρτ-ποστάλ από μουσείο. Φωτογραφία του έργου του Gerhard Richter Ema (Γυμνό που
κατεβαίνει μια σκάλα), το οποίο είναι λάδι σε καμβά που ζωγράφισε ο Richter από μια φωτογραφία της γυναίκας του Ema
και βέβαια αναφέρεται σε ένα από τα πιο ριζοσπαστικά έργα του 20ού αιώνα, το Γυμνό που κατεβαίνει μια σκάλα Νο2 του
Marcel Duchamp. Ενα έργο του 1912, το οποίο ο Duchamp εξαναγκάσθηκε να αποσύρει από το Σαλόνι των Ανεξαρτήτων
του 1912 ως μη συνάδον με τις αρχές των ορθόδοξων κυβιστών του Puteaux, και το οποίο με το θόρυβο που δημιούργησε
-κυρίως λόγω του τίτλου του- στο Αrmory Show του 1913 στη Νέα Υόρκη, καθιέρωσε εν μία νυκτί τον Duchamp στην
Αμερική.
Είναι μήπως το καρότσι μία σκάλα; Και που οδηγεί;

ΙΙ. Τροχός
Στο ίδιο περίεργο καρότσι-καζαντί, σε άλλη εγκοπή υπό γωνία 450 (νομίζω) υπάρχει η καρτ-ποστάλ του Τροχού Ποδηλάτου,
του έργου του Duchamp του1913, το οποίο παρουσιάζει ένα τροχό ποδηλάτου στερεωμένο σε ένα λευκό ξύλινο σκαμπό.
Ο τροχός περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και ο άξονας μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον εαυτό του. Το έργο είναι
ο προάγγελος των readymades του Duchamp.
H ολοκληρωμένη περιστροφή του τροχού μπορεί να μας δώσει στον τρισδιάστατο χώρο μια απεικόνιση της γραμμής του
Riemann, η οποία αποτελεί την “ευθεία” στην τέταρτη διάσταση (Μη Ευκλείδια Γεωμετρία).

Η κυκλική περιστροφή, ο κύκλος, αποτελεί τρόπο και σύμβολο διαλογισμού, ενόρασης και μύησης σε ανώτερο επίπεδο.
Κατά τις ανατολικές θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα ονομάζεται mandala. Την ίδια συμβολική ερμηνεία του κύκλου
συναντούμε και στον Ινδουϊσμό, στους πολιτισμούς των Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής, αλλά και στο Χριστιανισμό και
τον Εβραϊκό μυστικισμό.

ΙΙΙ. Η τύχη
Το καζαντί είναι μία ρουλέττα. Μόνο που η μπίλια δεν εκτελεί κυκλική κίνηση αλλά παραβολική. Οι αριθμοί είναι κομμάτια
από μέτρο ράφτη, και διαχωρίζονται από σπόντες (καρφιά) καρφωμένα παράλληλα μεταξύ τους και κάθετα στην επιφάνεια
του καζαντιού. Παράλληλα μοιράζονται κάρτες στους παίκτες και όποιος έχει τον αριθμό στον οποίο έκατσε η μπίλια
κερδίζει ένα εντυπωσιακό δώρο. Το καζαντί είναι ένα πρωτόγονο αμερικάνικο flipper, με δανεισμένα στοιχεία από την
τόμπολα (κάρτες) και λειτουργία ρουλέττας.
Ο τροχός δεν συμβάλλει στην περιστροφή της μπίλιας αλλά στην κίνηση του καζαντιού το οποίο είναι είδος πλανόδιοκαι
εορταστικό, που συναντάται σε πανηγύρεις και φωτίζεται από lux.
To 1913 o Marcel Duchamp δημιούργησε το έργο 3 Stoppages-étalon. Συγκεκριμένα αγόρασε σπάγγο, τον έκοψε σε
τρία κομμάτια μήκους ενός μέτρου τα οποία άφησε να πέσουν ελεύθερα σε ένα καμβά ζωγραφισμένο σε bleu de Prusse,
από ύψος επίσης ενός μέτρου. Τα κομμάτια του σπάγγου καθώς κόλλησαν στην μπογιά δημιούργησαν τρείς ακανόνιστες
καμπύλες. Για τον Duchamp αυτό ήταν ένα καινούργιο μετρικό σύστημα τριών διαστάσεων. Το 1924 ο Duchamp
δημιούργησε επίσης το Μonte Carlo Bond, μια μετοχή-λιθογραφία, η οποία θα απέδιδε κέρδη σε όσους την αγόραζαν
και δοκίμαζαν το σύστημα του “εκατό χιλιάδες ριξίματα της μπίλιας” στο καζίνο.
Στο εργαστήριο του ο Κουμίδης είχε δύο τύπους καζαντί. Το πρώτο, πιο κλασσικό, και βαμμένο σε μπλε-μαβί ήταν
σκεπασμένο με πανί για να μη σκονίζεται. Στην εκθεσιακή του εκδοχή οι νικητές κερδίζουν ένα βιβλίο του καλλιτέχνη. Το
δεύτερο καζαντί ήταν μεγάλο και λευκό. Ιδιομορφία του ήταν ότι δεν είχε πρακτική χρήση αφού οι μηχανισμοί κίνησης της
μπίλιας καθώς και οι αριθμοί ήταν στρεβλωμένοι και παραμορφωμένοι. Τα δώρα είναι λευκά αρκουδάκια, τα οποία βέβαια
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λόγω της φύσης του μηχανήματος παραπέμπουν σε άλλες συμβολικές ή καλλιτεχνικές ή φιλοσοφικές αναγνώσεις.
Στο μεγάλο λευκό καζαντί-επιτάφιο (της τύχης;) ο καλλιτέχνης ενσωμάτωσε δύο καινούργιους τροχούς ποδηλάτου
οι οποίοι δεν εφάπτονται στο επίπεδο του πατώματος αλλά φαίνονται ότι αιωρούνται.

Την πρώτη φορά που επισκέφθηκα το εργοστάσιο ήταν γεμάτο από μηχανές, πρέσσες και όλα τα συναφή παραφερνάλια.
Τις προάλλες, το εργαστήριο του Κουμίδη που, παρεμπιπτόντως, στον πρώτο όροφο φιλοξενεί ένα night-club
μεταμεσονύκτιας φήμης, και στην νότια πρόσοψη ένα κουλτουριάρικο (sic) μπαρ, απέκτησε μια ιερατική σχεδόν υπόσταση.

IV. Το ποδήλατο

Το εργαστήριο, το οποίο ανήκει τώρα στον Κουμίδη έχει μια διφορούμενη προσωπικότητα: αυτήν ενός χώρου μετάβασης
(προς άγνωστη κατεύθυνση), ενός ναού (μεταβιομηχανικού βέβαια ενδιαφέροντος) και ενός νοσοκομείου (ψυχών και
λοιπών καταλοίπων). Θα προτιμήσω να κρατήσω τον ορισμό του ως χώρο μετάβασης. Του οποίου η ιερότητα είναι δεδομένη.

Η εικόνα που έχω για τον Κουμίδη είναι αυτή του ποδηλάτη. Ο Κουμίδης είναι Λευκωσιάτης και καταγίνεται στην παλιά
Λευκωσία. Έτυχε πολλές φορές να συναντήσω τον Κουμίδη στο ποδήλατο και πάντοτε ασυναίσθητα μου ερχόταν η ανάγκη
να τον χαιρετίσω. Το μαύρο ή (θέλω να πιστεύω) βαθύ μπλέ παλτό, το σκουφί και το χαμόγελο προσδίδουν μια συμβολική
σημασία στην έννοια του χαιρετισμού.

Β. Εκθεση
Ι. Ο Σκάμνος

Ο ποδηλάτης, ο καβαλλάρης, η πηγή, το ξέφωτο και η σελήνη.



Ο Κουμίδης γράφει επίσης ποίηση, σημειώσεις και σκέψεις. Οσο και να προσπάθησα να εντρυφήσω στη δική μου μνήμηανάμνηση του ποδηλάτη, δεν βρήκα σαφή αντιστοιχία.
Το 1914 ο Marcel Duchamp σκιτσάρισε το έργο Avoir l’apprenti dans le soleil, πάνω σε μια κόλλα χαρτιού μουσικής.
Σε ελεύθερη μετάφραση: Ο μαθητευόμενος προς τον ήλιο. Ο Duchamp θεώρησε το έργο τόσο σημαντικό ώστε
συμπεριέλαβε facsimiles του στο πρώτο του κουτί, αυτό του 1914, μαζί με τις πρώτες σημειώσεις του για το Μεγάλο Γιαλί.

O σκάμνος ως εκκλησιαστικό έπιπλο έχει την αμφίσημη ιδιότητα να συνενώνει το όρθιο με το καθιστό. Εν ολίγοις ο σκάμνος
ως ιερατικό εργαλείο θα μπορούσε να εντρυφήσει στην σύμπτηξη του πάνω με το κάτω, του μέσα με το έξω, του θερμού με
το κρύο. Ο σκάμνος-συμφιλιωτής. Ο σκάμνος-θρόνος της προσωπικής βασιλείας. Ο σκάμνος στη δεδομένη περίπτωση του
Γλαύκου Κουμίδη παραπέμπει επίσης και σε πολεμιστή. Ή μήπως στους πολεμιστές, ένστολους αγίους;

Ο ποδηλάτης που πάει προς τον ήλιο είναι μήπως σαν τον Ικαρο; Τι συμβολίζει ο ήλιος; (Δες συμβολιστές ποιητές, Jules
Laforgue, Encore a cet astre).

Η διάταξη των αντικειμένων, οδηγεί αναπόφευκτα σε σταύλο αγροτικής οικίας ή δίχωρου. Τα σκαλισμένα ξύλα, σεπτοί
μάρτυρες, ή απλά φουρνόφκια, παρατίθενται γραμμικά σε διατάξεις-συστοιχίες. Ο ακάθιστος ύμνος υποβόσκει στον
τεμαχισμένο ιστό της μαβί-μελανιασμένης σημαίας και το χαράτσι συναντά το γιαταγάνι του πολεμιστή στον ορρό του
υπαίθριου στρατιωτικού νοσοκομείου. Η λίρα καθώς και ο ορρός-χαρουπόμελο, το αναλόγιο του ψάλτη, και ταυτόχρονα
ιερέα του κερδώου Ερμή, αναφέρονται σε πρόσωπα αγαπημένα και συγχωρήσιμα.

V. Tο εργαστήριο

Η τροχαλία επιδιώκει να απλώσει το χρώμα-πορφυρούν στους τρείς άξονες: Χ, Υ και Ζ. Η αυλαία επιδιώκει να αμβλύνει το
καρτεσιανό πεδίο και να τo μετατρέψει σε διαβάθμιση του απείρου.

Ο πατέρας του Κουμίδη ήταν Κύπριος βιομήχανος. Σύρματος. Αυτό που στην κυπριακή ονομάζουμε ττέλι και που από αυτό
κατασκευάζονται κλουβιά, φράχτες και περιφράξεις. Το ττέλι καθορίζει τον χώρο, προσωπικό ή δημόσιο σε περιόδους
ειρήνης και σε περιόδους πολέμου.

Το 1932 ο Marcel Duchamp μαζί με τον μετρ του σκακιού Vital Halberstadt έγραψαν το μνημειώδες έργο L’opposition et
les cases conjuguées sont reconciliées, αναφερόμενοι σε μια σπάνια περίπτωση στο σκάκι όπου επιτυγχάνεται η απόλυτη
συμφιλίωσις.



Η κομψότητα των πρωταγωνιστών του ιώτα δασεία, η εξ’ορισμού αυτοπεποίθησις της φαλακρής τραγουδίστριας, ο πύργος
και ο αξιωματικός με παραπέμπουν στην καθ’όλα προσφιλή (στον Marcel) παρτίδα σκακιού.
“Ας μην ξεχνούμε πως ο πολύς Marcel Duchamp, ο επιλεγόμενος εικονομάχος, κέρδισε αμέτρητες παρτίδες σκακιού
εκ της ορθίας θέσεως του σκάμνου”.

ΙΙ. Το παγώνι-Τα χαρούπια
Το παγώνι σαν χριστιανικό σύμβολο συμβολίζει την αθανασία, τα χερουβείμ-φύλακες του Παραδείσου, την είσοδο
στην Δευτέρα Παρουσία. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν το πουλί της Ήρας και στην Ανατολή σχετιζόταν με το Βούδα.
Τα χαρούπια είναι διφορούμενος καρπός. Η αποκρουστική όψη τους κρύβει και εμπερικλείει ιδιότητες πολύτιμες,
αρωματικές, ηδείς και θεραπευτικές.
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Τα ζωγραφικά του Κουμίδη, με τον βυζαντινό άγγελο στις πολιτείες, με το δωρητή-κολυμβητή, τις ξαπλωτές, το καρπούζι
και την καρκόλα, με οδηγούν χρωματικά αλλά και στυλιστικά (sic) στον βυζαντινό κυβισμό του φουτουριστή Κουμίδη.
Ο Rothko και ο Θεοτοκόπουλος υποχωρούν πολύ γρήγορα μπροστά στον πρασινωπό κόσμο του Κουμίδη ο οποίος πλάθεται
σκόπιμα, λες, για να αναδείξει το κόκκινο. To βαθύ, καθαρό κόκκινο που ίσως είναι τελικά το κλειδί για μια ανάγνωση.
Η μετα τουριστική αρχαιολογία με τις ξαπλώστρες, τα πίξελς και η art deco κομψότητα των αρχαγγέλων απλώνουν ένα
άρωμα μεσοπολέμου στην θολή ατμόσφαιρα.
Η ζωγραφική κοσμεί και γράφει τις κάθετες επιφάνειες στον προθάλαμο του μαυσωλείου, τύχη βουνό για όσους
καταφέρουν να διαβούν τις απόκρημνες πλαγιές και φθάσουν στην είσοδο, στους πρόποδες της μέσα κορυφής
της ανατολικής κορυφογραμμής.

ΙV. Οι ξαπλωτές

Τα χαρούπια είναι και ουσιώδης κτηνοτροφή. Ο Ασάρωτος Οίκος υποδηλεί ένα αθέατο συμπόσιο. Η ασά-ρω-τη κάμαρη
είναι ο προθάλαμος των αναμενόντων την είσοδο στο ναό-ιερό. Οι στρατιώτες, παρέα με τους χοίρους, οι αρκούδες και
τα αγριογούρουνα, οι κάπροι. Στο δωμάτιο της σταύρωσης ο σιδηρουργός πυρακτώνει το τελευταίο επίμηκες καρφί,
αυτό που θα αποκαθηλώσει την εικόνα του φαίνεσθαι.

Ο χώρος έχει καθαριστεί από τα εκκρίματα. Τα εκκρίματα, εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται γαι να παράξουν ενέργεια
στην μεγάλη μηχανή. Οι τρίχες, τα κόπρανα, τα ούρα, το αίμα, το σάλιο. Ο χώρος έχει πλήρως απολυμανθεί. Η κυκλική
διάταξη παραπέμπει σε ιεροτελεστία δρυϊδών στο ξέφωτο του δάσους με τις ιερές βελανιδιές. Ο ήλιος έχει πια χάσει τη
δύναμη των εκρήξεων του και η αχλύς του φωτός του καλύπτει κατευναστικά. Ο μετεωρίτης που κτύπησε την ιερή σύναξη
λες και θυμίζει την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Το παγωμένο λευκό του περιβάλλοντα χώρου φέρνει σε λουτρά. Η σταγόνα
σε μαρτύριο. Εχέμυθο μαρτύριο. Είμαστε άραγε στο σταθμό του τρένου του Αουσβιτς-Μπιρκενάου;

ΙΙΙ. Η ζωγραφική

Kraft durch Freude;

Εικονομάχος ή εικονολάτρης ο Marcel Duchamp έχει ζωγραφίσει πίνακες.

Είμαστε άραγε όλοι καθισμένοι στις προκρούστιες ξαπλωτές μας, πριν τοποθετηθούν οι αμπούλες με το αέριο,
πριν ανοίξουν οι ντουζιέρες της κάθαρσης;

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα περιτρυγιρισμένοι από γρήγορα γυμνά του 1912, αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της “μύησης”
του Duchamp, μία ανίχνευση στη φυσική, στη γεωμετρία, στη σχετικότητα, στο άπειρο και στις υπεράνω διαστάσεις.

 Γλαύκος Κουμίδης, Του σκαμπό και του σκαμνού, Λευκωσία / Κολωνία, «Πουπούξιος» Αυτοεκδοτική, 1987, σελ. 25.

Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη μουσική της αποκάλυψης, λίγο πριν το δημόσιο αποκεφαλισμό μας,
λίγο πριν την σχάση και τη σύντηξη;
Ολα έχουν πλέον καθαρίσει και έχουν επανεύρει την αρχική μορφή της εσωτερικής ηρεμίας και της εξωτερικής
ισσοροπίας. Ενα υπέροχο κονσέρτο αγνής και καθαρής τέχνης με υποβολέα το άπειρο.
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V. Το φως
Το φως είναι μπλε μα εκλαμβάνεται ως λευκό. Ο μεταθάλαμος είναι το βαπτιστήριο ή η έξοδος.
Η μύηση και η κύηση έννοιες κοντινές και φιλικές.
Η βαρύτητα αποκτά την πραγματική της υπόσταση μετασχηματιζόμενη σε ένα σφυρί, τα κτενισμένα βιβλία
έχουν καταφέρει να εξημερώσουν τους κάπρους, οι ξαπλωτές έχουν αποκτήσει λωρίδες από χρώμα.
Αυτό δεν είναι το φως. Αυτό δεν είναι ένα καραβάκι μα είναι ένα ταξείδι.
Το παραβάν δεν κρύβει αλλά αποκαλύπτει το μυστήριο του γυναικωνίτη.
Σήμερα παίξαμε μια παρτίδα σκάκι. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα μπορούν να κοιμούνται ικανοποιημένοι.
Οι αξιωματικοί ευχαριστούν και ο Μarcel ανταποδίδει.
“Φεύγοντας πρόσεξα πως το κεφάλι [μας] έλαμπε παράξενα”…
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Γιάννης Τουμαζής
Δόκτωρ Αισθητικής

 Αναφορά σε κείμενο του Κουμίδη «Ατταλείας 7» στο βιβλίο: Γλαύκος Κουμίδης, Του σκαμπό και του σκαμνού, Λευκωσία / Κολωνία, «Πουπούξιος»
Αυτοεκδοτική, 1987, σελ. 43.
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Notebook – Diary, Glavkos Koumides

North American Indian cultures, but also in Christian and Jewish mysticism.

Α. Studio
ΙΙΙ. Luck
Ι. Cart- Ladder
A type of kazanti, with a wheel and sloping notches-sockets. Or is it a buggy, a cart for carrying goods? There
are postcards on the notches. Museum postcards. A picture of Gerhard Richter’s work Ema (Nude descending a
staircase), oil on canvas, painted by Richter from a picture of his wife Ema, and of course referring to one of the
most radical works in the 20th century, Nude descending a staircase No 2, by Marcel Duchamp. A work created in
1912, which Duchamp was forced to remove from the Salon de Independents in 1912 as not consistent with the
principles of Puteaux’s orthodox cubists and which – mainly its title – stirred quite a fuss at the Armory Show in New
York in 1913, so much as to indeed establish Duchamp in America overnight.
Could the cart be a ladder? And where does it lead?
14

ΙΙ. Wheel
In the same strange cart-kazanti, on a different notch in a 45 degree angle (I think) there is a postcard of the
Bicycle Wheel, a work by Duchamp which dates from 1913, where a bicycle wheel is fixed on a white wooden
stool. The wheel slues on an axis which, in turn may rotate around itself. The work is the forerunner of Duchamp’s
readymades.
The completed revolution of the wheel may provide us with a depiction of Riemann’s line in three dimensional space.
Riemann’s line is the “straight line” in the fourth dimension (Non Euclidean Geometry). Circular gyration, the circle,
is a way and a symbol of meditation, insight and initiation to a higher level. Eastern religions and philosophical
systems refer to it as mandala. We come across the same symbolic interpretation of the circle also in Hinduism,

Kazanti is a roulette. Only the ball does not perform a circular movement but a parabolic one. The numbers are
pieces from a tailor’s meter, and are separated by pins nailed in parallel to one another and vertical to Kazanti’s
surface. At the same time cards are dealt to the players and the one who has the number where the ball rested wins
an impressive prize. Kazanti is a primitive American flipper, with elements borrowed from bingo and roulette.
The wheel does not contribute to the revolution of the ball but to the movement of the Kazanti which is a vagrant and
festive article, one that we come across in fairs and which is illuminated by lux bulbs.
In 1913 Marcel Duchamp created the work 3 Stoppages-étalon. Specifically he brought string, cut it into three
pieces, one meter long each, and let these freely fall on a canvas painted in bleu de Prusse from, again, one
meter. The pieces of string stuck on the paint, created three irregular curves. For Duchamp this was a new three
dimensional metric system. In 1924 Duchamp also created the Monte Carlo Bond, a litho-share which would yield
profits for all those who brought it and tried the system of “one hundred thousand spins of the ball” at the casino.
In his studio Koumides had two types of Kazanti. The first one, more classical, and painted in blue-dark blue
was covered with a sheet in order not to get dusted. In its exhibition version the prize is a book by the artist. The
second Kazanti was large and white. Its peculiarity consisted in that it had not practical use, since the mechanisms
facilitating ball movement and the numbers were distorted and warped. The prizes are white teddy-bears, which of
course, due to the nature of the machine, refer to other symbolic or artistic or philosophical readings. In the great
white Kazanti-Epitaph (of chance?) the artist has incorporated two brand new bicycle wheels, which do not touch the
floor surface, but appear as floating.
IV. The Bicycle
My image of Koumides is that of the bicycle rider. Koumides lives in Nicosia and works in the old town of Nicosia.
I have come across Koumides on his bicycle many times and I always felt an unconscious need to greet him. The



Εncyclopedie des Symboles, dir. Michel Cazevane, Paris, Le livre de poche, 1996, pp. 390-391
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black or (as I want to believe) dark blue coat, the cap and the smile lend a symbolic meaning to the notion of
greeting.
The cyclist, the rider, the source, the clearing and the moon. Koumides also writes poetry, notes and thoughts. As
much as I have tried to indulge in my own memory-reminiscence of the bicyclist, I could not find an unambivalent
correspondence.
In 1914 Marcel Duchamp sketched the work Avoir l’apprenti dans le soleil, on a piece of staff. The title roughly
translates to: The apprentice towards the sun. Duchamp considered this work to be of such importance that he
included facsimiles of it on his first box, that of 1914, together with his first notes on the Grand Verre.
Could the cyclist that heads for the sun resemble Icarus?
And what does the sun stand for? (Cf. symbolist poets, Jules Laforgue, Encore a cet astre).

As an ecclesiastical furniture the pew has the ambiguous quality of uniting standing and seating. In short as a
hieratic tool the pew could indulge in the fusion of the upper and the lower, the inner and the outer, the hot and the
cold. The pew-conciliator. The pew-throne of the personal kingdom.
In the case of Glavkos Koumides at hand, the pew also refers to a warrior. Or perhaps the warriors, armor clad
saints? The arrangement of objects inescapably refers to a rural house’s stable or a bilocular space. The carved
wooden objects, venerable witnesses or simple φουρνόφκια, are linearly arranged in clusters-arrays.
Akathistos Hymn simmers on the chopped up tissue of the dark blue flag and poll tax meats the warrior’s scimitar
on the serum of a military hospital in the countryside. The pound and the serum-locust bean honey, the chanter’s
lectern, and at the same time priest of profitable Hermes refer to persons dear and remissible.
The pulley aspires to spread the color – purple on the three axes: X, Y and Z. The curtain aims to rebate the
Cartesian field and to convert it to a gradation of the infinite.

V. The Studio
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Koumides’ father was a Cypriot industrialist. Of wire. That which in the Cypriot dialect is called “ττέλι [tteli]”, which
is used to make cages, fences and enclosures. Tteli defines the space, private or public, during peace and in times
of war.
The first time I visited Koumides’ studio, it was full of machines, presses and all adjunct paraphernalia. The other
day, Koumides’ studio, whose first floor is incidentally also home to a night-club of after-hours notoriety, while on
its southern façade we find a arty (sic) bar, has assumed an almost hieratic substance.
The studio, which now belongs to Koumides, has a ambiguous personality: that of a transitional space (to an
unknown direction), of a temple (of post industrial, of course, interest) and of a hospital (for souls and other
remains). I’d rather keep its definition as a transitional space. Whose sacredness is given.

In 1932, Marcel Duchamp, together with chess master Vital Halberstadt wrote the monumental work L’opposition et
les cases conjuguées sont reconciliées, referring to a rare occasion in a chess match, where absolute reconcilement
is attained.
17

The elegance of the protagonists of rough breathing iota, the by definition self-confidence of the bald singer, the
rook and the bishop seem to me to refer to the valued (for Marcel) chess match.
“Let us not forget that the great Marcel Duchamp, the selected iconoclast, has won countless chess matches from
the upright position of the stool.” 
ΙΙ. The peacock – The locust beans

Β. Exhibition
Ι. The Pew

As a Christian symbol the peacock stands for immortality, the cherubs-guardians of Paradise, the entrance to the
Second Coming. In Ancient Greece it was the bird of Hera and in the East it was associated with Buddha. Locust



Akathistos, «not seated », Hymn refers to a hymn in praise of the Virgin, originally sung by a
standing congregation.

Glavkos Koumides, Του σκαμπό και του σκαμνού, Nicosia / Cologne, Poupouxios, 1987, p. 25.

beans are a ambiguous fruit. Their hideous guise hides and contains valuable qualities, aromatic, savory and
therapeutic. Locust beans are also an essential fodder. The Unswept House implies an unseen feast. The un-swept
chamber is the antechamber for those awaiting entrance to the temple-sanctuary. In the crucifixion room the
blacksmith incandesces the last oblong nail, which will unnail the image of appearances.

are turned on?
Are we ready to listen to the music of apocalypse, just before our public beheading, just before fission and fussion?
All are now clean and have reassumed the original form of inner tranquility and exterior balance. A beautiful concert
of pure and undiluted art, with infinity as the instigator.

ΙΙΙ. The painting

V. The light

Iconoclast or iconolater, Marcel Duchamp has painted painting. The King and Queen Surrounded by Swift Nudes of
1912 represents an important stage in Duchamp’s “initiation”, a foray into physics, geometry, relativity, the infinite
and the higher dimensions.
Koumides’ painting, with the byzantine angel in the citadels, the benefactor-swimmer, the beds, the watermelon
and the deathbed, lead me, color-wise and also stylistically (sic) to byzantine cubism of the futurist Koumides.
Rothko and El Greco give way to Koumides’ virescent world, purposely crafted, one could suggest, to accentuate the
red. The deep, pure red which might ultimately be the key for a reading. The meta-tourist archeology and its beds,
pixels and the art deco elegance of the archangels scent the hazy atmosphere with a mid-war essence.

The light is blue, but it is perceived as white. The post-chamber is the baptistery or the exit. Initiation and gestation
are proximate friendly notions. Gravity assumes is try substance transfiguring to a hammer, the combed books have
succeeded in taming the wild boars, the recumbent ones have acquired stripes of color.
This is not the light. This is not a boat but it is a journey. The screen does not hide, but reveals the secret of the
loft. Today we played a game of chess. The King and the Queen may sleep content. The bishops thank and Marcel
reciprocates.
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“Leaving, I noticed that [our] head was strangely glowing...” 
Painting decorates and illustrates the vertical surfaces in the antechamber of the mausoleum, great luck for those
who manage to cross the precipitous slopes and reach the entrance, at the foothills of the inner peak of the eastern
hillcrest.

Yiannis Toumazis
Doctor of Aesthetics

ΙV. The beds
The space has been cleaned of excretions. Excretions, which are used to produced energy in the great machine.
Hairs, excrements, urine, blood, saliva. The space has been thoroughly disinfected. The circular arrangement
recalls a druid’s ritual on the clearing of the holy oak forest. The sun is now divest of the potency of its eruptions
and the haze of its light extends its palliative cover. The meteor that struck the holy gathering seems reminiscent of
dinosaurs’ extinction. The icy white of the surrounding space reminds of baths. The torture of the drop. A discreet
torture. Could it be that we are in the train station of Auschwitz-Birkenau?
Arbeit Macht Frei;
Are we all seated on our Procrustean beds, just before the gas cartridges are placed and the showers of expurgation



Reference to a text by Koumides, “Attaleias 7” in the work: Glavkos Koumides, Του σκαμπό και
του σκαμνού, Nicosia / Cologne, Poupouxios, 1987, p. 43.
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Σκάμνος, 1987, 180χ90εκ.

(εκκλησία Aγίου Σάββα, Λευκωσία)

Pew, 1987, 180x90cm

(church of Agios Savvas, Nicosia)

Σκάμνος, 1987, 180χ90εκ.

(εκκλησία Aγίου Aντωνίου, Λευκωσία)

Pew, 1987, 180x90cm

(church of Agios Antonios, Nicosia)
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Aσάρωτος Oίκος, 1998-2008, εγκατάσταση | Asarotos Oikos, 1998-2008, installation
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Iώτα Δασεία, 1997-, Mικτά υλικά [άποψη από εγκατάσταση] | Iota Daseia, 1997-, Mixed media [installation view]

Iώτα Δασεία, 1997-, Mικτά υλικά [άποψη από εγκατάσταση] | Iota Daseia, 1997-, Mixed media [installation view]
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Iώτα Δασεία, 1997-, Mικτά υλικά [άποψη από εγκατάσταση] | Iota Daseia, 1997-, Mixed media [installation view]

Iώτα Δασεία, 1997-, Mικτά υλικά [άποψη από εγκατάσταση] | Iota Daseia, 1997-, Mixed media [installation view]
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Iώτα Δασεία [Σημαίες], 2004, Aκρυλικό σε πανί, 74x144εκ. | Iota Daseia [Flags], 2004, Acrylic on fabric, 74x144cm
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Iώτα Δασεία, 1997-, Ξύλο, μικρόφωνο, σύρμα
Iota Daseia, 1997-, Wood, microphone, wire
Iώτα Δασεία [Παραβάν με χαρούπια 3x190x40εκ.], 2008, Aκρυλικό σε καμβά, σάκκοι με χαρούπια
Iota Daseia [Screen with carobs 3x190x40cm], 2008, Acrylic on canvas, sacks with carobs
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Iώτα Δασεία, 1997-, Mικτά υλικά [άποψη από εγκατάσταση] | Iota Daseia, 1997-, Mixed media [installation view]

Iώτα Δασεία, 1997-, Mικτά υλικά [άποψη από εγκατάσταση] | Iota Daseia, 1997-, Mixed media [installation view]

H ΠAPAΣTAΣH. Mόλις βρέθηκε στο προσκήνιο κοντοστάθηκε, τους
κοίταξε κατάματα και είπε: “Tώρα εδώ η εικόνα... Tώρα εδώ η εικόνα
ολοκληρώνεται. H έννοια της προόδου, με τη σημασία της τελείωσης
μέσα στον χρόνο, ξέφτισε. Mια μόνο διέξοδος υπάρχει για τον άνθρωπο
των παραδοσιακών πολιτισμών. Nα αντικατοπτρίζεται στα νερά του
μύθου”. Mετά τους γύρισε τη πλάτη και ύψωσε τα χέρια σαν Mωυσής
που θέλει να διαχωρίσει τα ύδατα. H ερυθρά αυλαία άνοιξε κι αυτός
πέρασε με βήμα αργό στο βάθος της σκηνής. Eκεί ήταν μια καρέκλα
και το σκεπασμένο καρότσι. Δεν πρόλαβε να καθήσει κι από το μέρος
της πλατείας ακούστηκε ένα ξέφρενο χειροκρότημα. “Mπράβο Bίκτωρ! Eύγε! Eύγε!” Tότε αυτός στράφηκε προς το μέρος της φωνής.
“Πάψε βλάκα!” Ύστερα πιο μαλακά συνέχισε. “O a priori θαυμασμός
σου είναι τουλάχιστον ύποπτος. Άξιος ο μισθός σου. O λόγος από
μόνος του δεν μπορεί να άρει το αδιέξοδο. Kι αν τον χειροκροτείς
με τόση επιτήδευση, είναι γιατί υποτιμάς την αληθινή μου εργασία.
Mάθε λοιπόν πως είμαι εικαστικός της τέκμαρσης. Kι απένταρος”.
H πλατεία ξέσπασε σε γέλια. Oι πιο περίεργοι ανέβηκαν στη σκηνή κι
άρχισαν να περιεργάζονται το σκεπασμένο αντικείμενο από κοντά.
Περίμενε για λίγο κι ύστερα σήκωσε το δεξί του χέρι. Όλοι σώπασαν.
Tότε αυτός, απευθυνόμενος και πάλι στον βαλτό θεατή, συμπλήρωσε.
“... Kαι σου ’φερα απόψε δώρο αυτό το είκασμα”. Ύστερα παραμέρισε
τους κομπάρσους και με τελετουργική βραδύτητα τράβηξε την κόκκινη κουβέρτα, ξεσκεπάζοντας ένα ολοκαίνουργιο καζαντί. Tα μεγάφωνα άρχισαν να αναγγέλουν τα πλούσια δώρα, κι όπως ετοίμαζε
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Kαζαντίν, 2008, μεικτά υλικά | Kazandin, 2008, mixed media

την μπίλια και τις καρτέλλες για τα παρθένο τράβηγμα, ακούστηκε το
γκονγκ. Kοίταξε το ρολόι του. “Aμάν... Ξεχάστηκα. Όπου τζιαι να ’σαι
εν’ να ’ρτουν”. Έστρωσε με σάλιο τα μαλλιά κι έσιαξε βιαστικά τα
ρούχα. Tότε μπήκαν από τα δεξιά οι επίσημοι. Έσφιξε το χέρι του
πρώτου και είπε: “Πολυχρονεμένε μου, σας προσκυνώ. Πρώτα τον
Ύψιστο και εκ δευτέρου την υψηλότητά σας”. Στην κυρία του, κοιτάζοντάς τη βαθιά στα μάτια: “Aφ’ ής στιγμής σας είδον σας ηράσθην σφόρτσα και σας λατρεύω κάργα”. O πρώτος προσφώνησε
ακολούθως την ομήγυρη. “Φιλότεχνοι, Kυρίες και Kύριοι, ο εχθρός
βρίσκεται προ των πυλών. Ξύλινο τείχος του χρησμού ας γίνει η τέχνη, καράβι σωστικό, ν’ απλώσει τα πανιά του στα πέλαγα της μνήμης μας... στα πέλαγα της μνήμης... στα πέλα...” Σκιρτήματα γέλιου
ακούστηκαν στο ακροατήριο. Aμήχανος αυτός έβγαλε από την τσέπη
του ένα χαρτάκι και συνέχισε διαβάζοντας. “Kαι καπετάνιος άξιος,
στ’ ονείρου μας τον απόπλου, ας είναι ο Bικτωρής το καζαντίν που
έχει. Tον αγοράζω”. Eκείνη τη στιγμή ένας κόκκινος προβολέας έριξε
τον φωτεινό του κύκλο πάνω στο τροχήλατο είκασμα, σημείο πως το
έργο επωλήθη.
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(Απόσπασμα από το βιβλίο του Γλαύκου Κουμίδη
με τίτλο ΤΡΕΛΗ ΑΙΤΙΟΤΗΣ, Λευκωσία, 2004)

Kαζαντούιν, 2007, μεικτά υλικά | Kazandouin, 2007, mixed media
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Aυλαία, 2008, ξύλο μέταλλο και βελούδο
Curtain, 2008, wood, metal and velvet

Kαρκόλα, 1987, τρίπτυχο, ακρυλικό σε πανί, 180x270εκ. | Bed, 1987, triptych, acrylic on canvas, 180x270cm
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Iώτα Δασεία, 1997Ξύλο και μεικτά υλικά
Iota Daseia, 1997Wood and mixed media
Pω, 2003
Aκρυλικό σε καμβά
177x50εκ.
Ro, 2003
Acrylic on canvas
177χ50cm
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Παλίνδρομον, 2007, ακρυλικό σε καμβά, 116x199εκ. | Retrogression, 2007, acrylic on canvas, 116x199cm
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Bιομηχανική Aρχαιολογία, 2002, ακρυλικό σε καμβά, 115x199εκ. | Industrial Archaeology, 2002, acrylic on canvas, 115χ199cm

Eκατόμβη, 2002, ακρυλικό σε καμβά, 114χ200εκ. | Hecatomb, 2002, acrylic on canvas, 114χ200cm

44

45

Πιάνο, 2006, ακρυλικό σε καμβά, 133x198εκ. | Piano, 2006, acrylic on canvas, 133χ198cm

Aνασκαφή, 2006, ακρυλικό σε καμβά, 123x184εκ. | Excavation, 2006, acrylic on canvas, 123x184cm
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Nεκρά Φύση, 2008, ακρυλικό σε καμβά, 130x178εκ. | Still Life, 2008, acrylic on canvas, 130χ178cm
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Tριχρονία, 1989
Δίπτυχο
Aκρυλικό σε πανί
180x88εκ. [το κάθε ένα]
Trichronia, 1989
Diptych
Acrylic on canvas
180χ88cm [each]

Tύχη Bουνό, 2007
Aκρυλικό σε καμβά
167x102εκ.
Lucky Stroke, 2007
Acrylic on canvas
167x102cm
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Pixel, 2008, ακρυλικό σε καμβά, 150x179εκ. | Pixel, 2008, acrylic on canvas, 150x179cm
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Eχέμυθον Στάγμα, προπλάσματα | Salient Essence, patterns
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Eχέμυθον Στάγμα, 2008
Eγκατάσταση
Salient Essence, 2008
Installation
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Mail Book Art, 1988Bιβλία σε plexiglas
και μεικτά υλικά
Mail Book Art, 1988Books in plexiglas
and mixed media
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Four and one boats, 2008
Λαμαρίνα, χαρτί, plexiglass
Four and one boats, 2008
Sheet-iron, paper, plexiglass

Four and one Pipes, 2008, balsa wood, ακρυλικό, χαρτόνι A3 | Four and one Pipes, 2008, balsa wood, acrylic, A3 cardboard

Aναπαυτικές, 2008
Tρίπτυχο
Aκρυλικό σε χαρτί
175χ38εκ. [το κάθε ένα]
Deck chairs, 2008
Triptych
Acrylic on paper
175x38cm [each]
Iδεόγραμμα με σφυρί, 2008
Σπάγγος, καρφιά, σφυρί
Ideogram with hammer, 2008
String, nails, hammer
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Bιβλία, 1993
Tρίπτυχο
Aκρυλικό σε καμβά
185χ63εκ. [το κάθε ένα]
Books, 1993
Triptych
Acrylic on canvas
185x83cm [each]

D.I.Y., 2008
Tρίπτυχο
Φωτογραφίες, κείμενο
σε φύλλο χαρτιού A3
192χ65εκ. (το κάθε ένα]
D.I.Y., 2008
Triptych
Photographs, text
on a A3 paper
192x65cm [each]
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