
-Ουφ, πολλή ζέστη βρε παιδί μου! Δεν αντέχω το Παρίσι όταν καίει έτσι ο ήλιος.
-Έλα, κύκλε μου, πιάσου από αυτά τα κάγκελα και ακολούθα με.
-Τετράγωνο, πού είσαι, έφτασες ήδη; Δε σε βλέπω πια.
-Έλα, λίγο ακόμη. Γλίστρησε μέσα κι εσύ. Έχει δροσιά στο δωμάτιο και ησυχία.
-Θα πρέπει να είμαστε πια κοντά. Κοίτα γύρω σου. Έχω σκαρφαλώσει στο πράσινο 
παντζούρι.
-Ναι, ναι σε βλέπω. Μία φέτα σου δηλαδή, σαν τη μισή πανσέληνο.
-Α, πολύ ωραία θέση βρήκες! Κάτω γωνία στα πόδια, πάνω γωνία στους ώμους της 
κοπέλας που λιάζεται.
-Έλα κι εσύ κοντά μας.
-Δε χωράμε και οι δύο πάνω στο σώμα της. Να, εγώ της έκρυψα ήδη το πρόσωπο.
-Ωραία είναι κι εδώ πίσω. Έχω “πιάσει γαλαρία”. Προτιμώ να είμαι στη σκιά. Στην 
αφάνεια…
-Τετράγωνο, πού κρύφτηκες πάλι;

Γυναίκα που λιάζεται

Κοντεύει Αύγουστος. Το θερμόμετρο έχει ανέβει για τα καλά. Μικροί-μεγάλοι σε 
αναβρασμό. Παιχνίδια μέσα κι έξω από το σπίτι, βόλτες, μπάνια, εκδρομές, σχέδια 
για μεγαλύτερες αποδράσεις… Αλλά και άφθονες νωχελικές ώρες, για 
ονειροπόληση, διάβασμα ή και «βαρεμάρα». Γιατί όχι και για μια διαφορετική 
βουτιά; 

Πάρτε βαθιά ανάσα και… μακροβούτι στην τέχνη, ανάμεσα στα ζωγραφικά έργα του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα! Επισκεφθείτε την Πινακοθήκη, αν έχετε την ευκαιρία, 
περιηγηθείτε ηλεκτρονικά στους χώρους της ή πραγματοποιείστε ελεύθερη 
αναζήτηση στον ιστότοπο του Μουσείου. Εξερευνήστε τα έργα και σταθείτε σε 
κάποιο που σας τραβάει το ενδιαφέρον και την προσοχή. «Διαβάστε» το θέμα του, 
παρατηρήστε τα χρώματα και τα σχήματα, αφεθείτε να νιώσετε την αίσθηση του 
πίνακα, ανακαλύψτε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας δημιουργεί ή 
ακολουθήστε τις διαδρομές της φαντασίας σας… 

Τώρα δοκιμάστε να τα βάλετε όλα σε λόγια! Mερικές ιδέες: περιγραφή του τοπίου 
που απεικονίζεται, μια μικρή ιστορία με πρωταγωνιστές τα πρόσωπα του έργου, ο 
καλλιτέχνης αφηγείται πώς το εμπνεύστηκε... Μπορείτε και να γίνετε συγ-γραφείς 
του ίδιου κειμένου με την παρέα σας ή να βουτήξετε στον ίδιο πίνακα ξανά, για νέες 
ανακαλύψεις. Να, εμείς πειραματιστήκαμε με κάποια καλοκαιρινά έργα του 
δημιουργού. Περιμένουμε τα δικά σας μικρά κείμενα για άλλα ή και τα ίδια έργα του 
στο education@benaki.gr 

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλές βουτιές!
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