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ΠΕΛΕΚΕΩΣ ΧΤΥΠΗΜΑ ἀρ. 1/2016. 

Στὸν ἀπόηχο τοῦ Γιὰν Φάμπρ. 

ΟΝΤΩΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ, ἐκ πρώώτης ὄψεως τοὐλάάχιστον, ἐγκαινιάάζουµε τὴ 
συνεργασίία µας µὲ τὸ ἀγαπητὸ καὶ φιλόόξενο Τar µὲ πιστὴν ἀντιγραφὴ
καὶ (κατὰ τὸ δυνατὸν) µετάάφραση τοῦ λήήµµατος Jan Fabre ἀπὸ τὴ 
Βικιπαίίδεια:  

«Γιὰν Φάμπρ (γενν. 1958), Βέλγος «πολυπειθαρχικὸς» [ἀγγλ. multi-

disciplinary· κατὰ λέξιν ἑλληνικὴ ἀπόδοση «πολυτεχνίτης»: τὴν ἀπο-

φεύγουμε λόγῳ τοῦ σκωπτικοῦ της χαρακτῆρος, φανερὰ ἐκτὸς τῶν 

προθέσεων τοῦ ἀγνώστου συντάκτου τοῦ κειμένου] καλλιτέχνης, 

θεατρικὸς συγγραφέας, σκηνοθέτης, χορογράφος καὶ σκηνογράφος.  

«Ὁ Φάμπρ σπούδασε στὸ Δημοτικὸ Ἰνστιτοῦτο Διακοσμητικῶν Τεχνῶν 

καὶ στὴ Βασιλικὴν Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν τῆς Ἀμβέρσας. Μεταξὺ 

1976 καὶ 1980 ἔγραψε τὰ πρῶτα του κείμενα [Σ.Σ. ἀγγλ. scripts, ποὺ 

ἑρμηνεύεται καὶ ὡς σενάρια: ἀγνοοῦμε γιὰ  τὶ ἀκριβῶς ἐπρόκειτο] καὶ 

πραγματοποίησε τὶς πρῶτες σκηνικές του ἐμφανίσεις [ἀγγλ. perfor-

mances, ἄλλος ὅρος νοηματικὰ ἀλλοιωμένος ἀπὸ τὴν πρωτοπορειακὴν 

ἀργκό]. 

«Μεταξὺ 1976 καὶ 1980 ἔγραψε τὰ πρῶτα του κείμενα γιὰ τὸ θέατρο 

[Σ.Σ. δηλαδὴ τὰ scripts τὶ ἦταν;] καὶ πραγματοποίησε τὶς πρῶτες 

σκηνικὲς ἐμφανίσεις του σόλο. Κατὰ τὰ λεγόμενα χρηματικά του 

δρώμενα [ἀγγλ. "money-performances" ] ἔκαιγε χρήματα καὶ μὲ τὴ 

στάχτη τους ἔγραφε τὴ λέξη «ΧΡΗΜΑ». Τὸ 1977 μετονόμασε τὴν ὁδὸ 

ὅπου κατοικεῖ, σὲ ὁδὸ Γιὰν Φάμπρ καὶ τοποθέτησε  στὸ σπίτι τῶν 

γονιῶν του ἀναμνηστικὴ πλάκα ποὺ ἔγραφε: Ἐδῶ κατοικεῖ καὶ 
ἐργάζεται ὁ Γιὰν Φάμπρ, κατ' ἀντιστοιχία μὲ τὴν ἀναμνηστικὴ πλάκα 

στὸ σπίτι τοῦ Βενσὰν βὰν Γκόγκ [Σ.Σ. ὀρθὴ ὁλλανδικὴ προφορά: βάν 

Χόχ], στὸν ἴδιο δρόμο. Τὸ 1978 φιλοτέχνησε ζωγραφικὰ ἔργα μὲ τὸ ἴδιο 

του τὸ αἷμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σόλο θεατρικῆς ἑρμηνείας του Τὸ 
σῶμα μου, τὸ αἷμα μου, τὸ τοπίο μου.  Τὸ 1980 κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ  
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λεγομένου "The Bic-Art Room" [Δωμάτιο Τέχνης μπίκ], κλειδώθηκε ἐπὶ 

τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύχτες σὲ ἕνα λευκὸ κῦβο γεμάτο  ἀντικείμενα,   

ζωγραφίζοντας μὲ μολύβια μπίκ [ἀγγλ. ballpoint pens], ὡς ἐναλλακτικὴ 

λύση στὴ  λεγόμενη Big art [ἀγγλ. Μεγάλη Τέχνη]. Τὸ 1986 ἵδρυσε τὸ 

θίασο Troubleyn/Jan Fabre μὲ μεγάλη διεθνῆ δραστηριότητα καὶ ἕδρα 

τὴν Ἀμβέρσα (Βέλγιο). Ἀπὸ τὸ 1980 ἄρχισε τὴ σταδιοδρομία του ὡς 

σκηνοθέτης καὶ σκηνογράφος θεάτρου.» 

Ἕπονται, σὲ γλῶσσα φλαµανδικὴ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀµετάάφρα-
στοι,  οἱ τίίτλοι 51 δηµιουργιῶν του, γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ Διαδίίκτυο δὲν 
διαφωτίίζει περισσόότερο. Καὶ τὸ λῆµµα συνεχίίζεται: 

«Ὁ Φάμπρ φημίζεται γιὰ τὴν ἐπίδοσή του στὴ λεγόμενη  Bic-art, 
ζωγραφικὴ  μὲ μολύβια μπίκ. Τὸ 1990, κάλυψε τὶς ἐπιφάνειες ἑνὸς  ὁλό-

κληρου κτιρίου μὲ ζωγραφικὲς καμωμένες μὲ μολύβια μπίκ.  
«Ἀκόμη, διερευνᾶ τὶς σχέσεις μεταξὺ ζωγραφικῆς (ἢ: σχεδίου) καὶ 

γλυπτικῆς.  Ἐπίσης κατασκευάζει γλυπτὰ ἀπὸ μπροῦντζο, ἐν οἷς καὶ Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ μετρᾶ τὰ σύννεφα ἢ τὸ Ἀναζητώντας τὴν Οὐτοπία, 

καθὼς καὶ ἀπὸ σκαθάρια [sic: ἀγγλ. beetles]. 

« Ἰδιαίτερα ἐπαινέθηκε ἡ διακόσμησή του τῆς ὀροφῆς (μιᾶς αἰθούσης) 

τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτόρων τῶν Βρυξελλῶν μὲ τίτλο Οὐρανὸς τῆς 
Τέρψεως ἀπὸ 1.600.000... ἔλυτρα σκαραβαίων. Τὸ 2004, στὴν 

Ladeuzeplein  τοῦ Leuven ἔστησε τὸ Τοτὲμ, γιγαντιαῖο κορηὸ καρφω-

μένο σὲ ἀτσάλινη "βελόνα" ὕψους 70 ποδιῶν  (21,336 μέτρων). Τὸ 2008, 

τὸ Λοῦβρο φιλοξένησε τὴν ἔκθεση τοῦ Γιὰν Φὰμπρ  ὁ Ἄγγελος τῆς 
Μεταμορφώσεως.  

«Στὶς 26 Ὀκτωβρίου 2012, ἀρκετὰ ΜΜΕ, περιέγραψαν πῶς κατὰ τὴ 

διάρκεια τοῦ γυρίσματος στὸ Δημαρχεῖο τῆς Ἀμβέρσα μιᾶς προαναγ-

γελθείσης ταινίας γιὰ τὸν Φάμπρ, ζωντανὲς γάτες ἐκσφενδονίστηκαν 

στριφογυριστὰ  ψηλὰ στὸν ἀέρα, γιὰ νὰ τσακιστοῦν κατόπιν πάνω στὰ 

σκαλοπάτια τῆς εἰσόδου. Ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη  τοῦ Δ.Σ. ὀργανώσεως γιὰ 

τὴν προστασία τῶν ζώων, ὁ κ. Luc Bungeneers δήλωσε ὅτι βρισκόταν σὲ 

συνάντηση μὲ τὸν πρῶτο πρόεδρο, ὅταν ἄκουσε γάτες νὰ οὐρλιάζουν. 

«Πρὸς ἀποτρο-πιασμό μας διαπιστώσαμε ὅτι ἐν ὀνόματι τῆς τέχνης 

κακοποιοῦνταν βάναυσα γάτες», εἶπε ὁ κ. Bungeneers. «Καὶ αὐτὸ 

συνεχίστηκε γιὰ ἀρκετὲς ὧρες.» Τελικῶς τὸ γύρισμα διεκόπη ὕστερα 

ἀπὸ διαμαρτυρίες τῶν ἴδιων τῶν τεχνικῶν. Αὐθημερόν, ἀργότερα, ὁ 

Φὰμπρ ἰσχυρίστηκε ὅτι ὅλες οἱ γάτες ἦταν ἀκόμη ὑγιέστατες καὶ ὅτι  
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ὅλα ἀποτελοῦσαν συνωμοσία τοῦ πολιτικοῦ κόμματος  ΝVA (Σ.Σ. 

ἀρκτικόλεξο τῆς Nieuw Vlaamse Alliantie, δηλ. Nέας Φλαμανδικῆς 
Συμμαχίας). Ὁ κ. Φάμπρ ἔλαβε 20.000 e-mail ποὺ τὸν κοπανοῦσαν 

ἄγρια γιὰ τὴν πρωτοβουλία του. Ἐπίσης ἀρκετὲς φορὲς δέχθηκεν 

ἐπιθέσεις ἀπὸ ροπαλοφόρους ἐνῶ ἔκανε τζόγκινγκ στὸ πάρκο καὶ κάθε 

νύχτα ἀναγκαζόταν νὰ κοιμᾶται κάτω ἀπὸ διαφορετικὴ στέγη. Ὁ 

ἀναπληρωτὴς δήμαρχος Ἀμβέρσας γιὰ τὴν προστασία τῶν ζώων καὶ ἡ 

ὀργάνωση γιὰ τὰ δικαιώματα τὼν ζώων Παγκόσμια Δράση γιὰ τὰ 
ζωϊκὰ συμφέροντα διετύπωσαν ἐπίσης δριμύτατες παρατηρήσεις γιὰ 

τὴν ἀμφιλεγόμενη ἐνέργεια τοῦ κ. Φάμπρ.» 

Τὸ κείίµενο αὐτὸ ἐντόόπισε ὁ Πέέλεκυς, ἀµέέσως µόόλις ἀνακοινώώθηκε ὁ 
διορισµὸς τοῦ Φάάµπρ ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ 
Ἀθηνῶν-Ἐπιδαύύρου. Λίίγο ἀργόότερα συµπληρώώθηκε µὲ τὴν ἑξῆς 
παράάγραφο: 

«Τὸ Φεβρουάριο 2016, τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ διόρισε τὸν 

Γιάν Φάμπρ Δημιουργικὸ Διευθυντὴ [ἀγγλ. creative director] τοῦ 

ἐτησίου Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν-Ἐπιδαύρου. Σὲ διάστημα μικρότερο τῶν 

δύο μηνῶν, στὶς 2 Ἀπριλίου 2016 παραιτήθηκε ὕστερα άπὸ μιὰ 

τεράστια ἀντιδικία σχετικὰ μὲ τὸ σχέδιό του νὰ μετατρέψει τὸ μεγαλύ-

τερο ἑλληνικὸ καλλιτεχνικὸ φεστιβάλ σὲ ἕνα "Φόρο τιμῆς στὸ Βέλγιο"  

ἀναθέτοντας ὀκτὼ ἀπὸ τὶς δέκα συνολικὰ παραγωγές του, σὲ 

παραγωγὲς ἀπὸ τὴν πατρίδα του.» 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐσωτερικοῦ, ποὺ 
µὲ διαδοχικὲς µεταστοιχειώώσεις ἔγινε ὁ συγκυβερνῶν µὲ τὸ ΑΝΕΛ 
ΣΥΡΙΖΑ, ἡ παράάταξη αὐτὴ συµπορεύύθηκε µέέχρι προκλητικόότητος µὲ 
ὅλες τὶς ἀκρόότητες τῆς διεθνοῦς «πρωτοπορείίας», ἐµµέέσως ἢ καὶ ἀµέέσως 
ἀντιδιαστέέλλουσα ἑαυτὴν µὲ τὸν σοβιετογενῆ σοσιαλιστικὸ ρεαλισµὸ, κάάθε 
ἄλλο ἤ παρακάάµψιµο, ὅπως ἀποδεικνύύεται ὅλο καὶ περισσόότερο. Σ' αὐτὴν 
τὴν ἁπλοϊκὴ νοοτροπίία τείίνουµε νὰ ἀποδόόσουµε καὶ τὸ ἰλαροτραγικὸ 
φύύτεµα τοῦ Φάάµπρ ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβάάλ. Βέέβαια, 
στὸ δρόόµο αὐτὸ εἶχε προπορευθεῖ καὶ ἡ σηµερινὴ ἀντιπολίίτευση: γνω-
ρίίζουµε κάάλλιστα ποιὰ γνωστὴ µουσικὴ προσωπικόότητα σύύστησε στὸν 
Κωστάάκη Καραµανλῆ ὡς διευθυντὴ (2006-07) τῆς Λυρικῆς, τὸν 
ἀνεκδιήήγητο (σκέέτη συµφοράά) «πρωτοπορειακόό» Ἑλληναιθίίοπα «σκηνο-
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θέέτη» Στέέφανο Λαζαρίίδη (1942-2010). Εἶναι ἡ µόόνη προσωπικόότης ποὺ 
πῆρε στὰ σοβαρὰ καὶ τὸ «µουσικολόόγο» Γιάάννη Γ. Παπαϊωάάννου   
(1915-2000), γνωστὸ ὡς «Νανάάκο», ἐπὶ δεκαετίίες µεγάάλο ψώώνιο τῆς 
µουσικῆς πρωτοπορείίας. Ὡστόόσο ἡ αὐθαιρεσίία καὶ µόόνον τοῦ διορισµοῦ 
τοῦ Φάάµπρ, µᾶς δηµιουργεῖ εὔλογες ἀνησυχίίες γιὰ τὴν παντελῆ 
ἀσχετωσύύνη καὶ τῆς νῦν κυβερνήήσεως µὲ τὸν πολιτισµὸ καὶ µὲ τὶς 
πραγµατικὲς ἀνάάγκες διαπαιδαγωγήήσεως τοῦ Ἕλληνος φιλοτέέχνου καὶ 
φιλοµούύσου. Ἂν µὴ τι ἄλλο, δὲ διάάβασε τὸ ἀνωτέέρω διαδικτυακὸ κείίµενο ὁ 
ἀνώώνυµος ποὺ εἶχε  τὴν πρωτοβουλίία τῆς µετακλήήσεως Φάάµπρ; 
Χρειάάστηκε νὰ γίίνει σάάλος, γιὰ νὰ διορισθεῖ τελευταίία στιγµὴ 
καλλιτέέχνης ὑψηλοῦ ἤθους,  κατακυρωµέένος, σοβαρόότατος, µὲ ἀναρίίθµη-
τα δείίγµατα γραφῆς: ὁ σκηνοθέέτης καὶ ἐµψυχωτὴς τοῦ Θεάάτρου τοῦ 
Νέέου Κόόσµου Βαγγέέλης Θεοδωρόόπουλος, ἀναγκασµέένος νὰ διεξέέλθει 
ὁλοµόναχος ἐντὸς τριµήήνου κάάπου 300 (ναὶ τριακόόσιες!) αἰτήήσεις 
συµµετοχῆς στὸ φετινὸ Ἑλληνικὸ Φεστιβὰλ. Πῶς νὰ µὴ φοβόόµαστε ὅτι 
σὲ ὁποιονδήήποτε πολιτιστικὸ πηδαλιοῦχο (ὑποψήήφιο ἢ ἐν ἐνεργείίᾳ) καὶ ἂν 
µιλήήσουµε γιὰ τὴν πλήήρως ἀθεσµοθέτητη Ἔντεχνη Ἑλληνικὴ Μουσι-
κὴ, θὰ πρέέπει νὰ ἀρχίίσουµε ἀπὸ τὰ... Κρινολούύλουδα (ἀναγνωστικόό µου 
τῆς Α´ʹ΄´ Δηµοτικοῦ, ἐπὶ Κατοχῆς), σὲ κάάποιον ἤδη, φεῦ, κατέέχοντα θέέση 
ἰσοδύύναµη καὶ ἰσόόκυρη ἐκείίνης τοὐλάάχιστον πανεπιστηµιακοῦ διπλωµα-
τούύχου;  

Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ 
(Γιῶργος Λεωτσάάκος) 

―――――――――――― 


