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Βούλα ∆ασκαλοπούλου είδε το
φως του κόσµου στην Άµφισσα.
Έχοντας παρακολουθήσει σπουδές κεραµικής και αγγειοπλαστικής στη Σχολή του ∆ήµου Αθηναίων ανήκει στην Πανελλήνια Ένωση ΚεραµιστώνΑγγειοπλαστών και στην Εικαστική Οµάδα
Art Studio Est.
Επαγγελµατικά συνεργάζεται στα Εκπαιδευτικά
Προγράµµατα Πηλοπλαστικής που διοργανώνονται σε Μουσεία, σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και σε Κοινωφελή Ιδρύµατα επιδεικνύοντας συνέπεια, έντονη δράση, ιδιαίτερο ζήλο
και αµέριστη προσφορά. Παράλληλα ασχολείται
µε τη ζωγραφική σκηνικών σε θεατρικά έργα καθώς
και µε την κατασκευή γλυπτών και κοσµηµάτων.

«Ξωτικό»

Η συµµετοχή της σε οµαδικές εκθέσεις και η παρουσία της σε ατοµικές, κατά πλειοψηφία σε χώρους της ευρύτερης περιοχής του τόπου καταγωγής
της, δηλώνουν την αγάπη της σ’ αυτόν και τονίζουν την πηγή έµπνευσής της από τη γενέτειρα γη.
Ο παραδοσιακός οικισµός της Χάρµαινας, όπου
η καλλιτέχνιδα διατηρεί το εργαστήριό της, την
τροφοδότησε πνευµατικά και υλικά για τη δηµιουργία της εικαστικής σειράς «Μάσκες».
Οι «Μάσκες» της Βούλας ∆ασκαλοπούλου αποτελούν µέσο έκφρασης και δείγµα απόδοσης τιµής,
στο πλαίσιο καθιέρωσης ενός θεσµού, σε συνεργασία µε το «Μαγικό Θέατρο».
Το θέµα βασίστηκε στη λαϊκή παράδοση και πηγάζει από την αναβίωση ενός τοπικού µύθου. Κατά
τη διάρκεια της Αποκριάς, το «στοιχειό» προστατεύει τους «ταµπάκηδες», τους βυρσοδέψες που
εργάζονται στην περιοχή µέχρι και σήµερα.
Η µάσκα υπήρξε ανέκαθεν ένα δυναµικό καλλιτεχνικό είδος, φορτισµένο µε ποικίλες ιδιότητες εξαγνιστικές, θεραπευτικές, προστατευτικές.
Κάθε φορά που ο άνθρωπος απειλείται από το
«κακό», το οποίο δε θα µπορούσε να εξουσιάζει
µε φυσικά µέσα καλεί σε δραστική βοήθεια τα
«καλά πνεύµατα».
Η µάσκα χρησιµοποιήθηκε από διάφορους πολιτισµούς και κοινωνίες. Κυρίως στις χώρες της Αφρικής υπήρξε διαµεσολαβητής εξαγνισµού, όπου ο
µασκοφόρος συγκλονισµένος από την πίστη του
µεταµορφώνεται από τη δύναµή της. Άλλοτε η διακόσµησή της συνοδεύει θρησκευτικές τελετές,
µεταφέρει µηνύµατα από το υπερπέραν ή επικαλείται δεήσεις για γονιµότητα ή για βροχή. Στην
Αρχαία Ελλάδα, οι µάσκες χρησιµοποιήθηκαν για
θεατρικές παραστάσεις ή για εκφοβισµό τω παιδιών διατηρώντας συχνά δαιµονικά στοιχεία. Στη
Βενετία, η µάσκα καθιερώθηκε από τις κυρίες της
αριστοκρατίας σαν ερωτικό παιχνίδι παραπλάνη-

σης και καθιερώθηκε στο καρναβάλι σαν µέσο διασκέδασης, απόκρυψης ή αποκάλυψης διαφορετικών προσωπικοτήτων.
Η Βούλα ∆ασκαλοπούλου µε γνώση και ευαισθησία αποτυπώνει τα κουρασµένα από τη σκληρή
δουλειά πρόσωπα των βυρσοδεψών της Χάρµαινας, που αγόγγιστα και µε πρωτόγονα µέσα δου-

«Aέρινο»

λεύουν το δέρµα των ζώων.
Το τοπίο σκληρό και αφιλόξενο, γεµάτο από τις
µυρωδιές της ποτισµένης γης από τα ζώα, µοναχικό και σιωπηλό, µας δίνει την αίσθηση του εφήµερου, της εγκατάλειψης, της σήψης. Αυτή η ίδια
γη της Χάρµαινας ξεβράζει και γεννά υλικά που
κουβαλούν αυτές τις αισθήσεις. Παλιά και ανακυκλωµένα, παραπεταµένα, φθαρµένα, εγκαταλελειµµένα, µε ίχνη της αρχικής τους χρήσης ή ιδιότητας, µε αποτυπώµατα της ανθρώπινης ιδιοκτησίας τους, ενώνονται µε φαντασία και µεταβάλλονται εκφραστικά από τη δηµιουργό τους, µε ενώσεις πηλού και δέρµατος, βασικό υλικό των βυρσοδεψών στερεώνονται σε κορµούς δέντρων ή
γίνονται δηµιουργίες από ρίζες δέντρων, διακοσµούνται µε λουλούδια ανθισµένης αµυγδαλιάς,
εµπλουτίζονται από υδάτινα στοιχεία και µυρωδιές της θάλασσας από τις όχθες του Κάλιου και
της Λίµνης του Μόρνου.
Με κυρίαρχα τα γαιώδη του πηλού και πορφυρό
χρωστήρα, τα ξέψυχα αντικείµενα συναρµολογούνται και µετεµψυχώνονται διοχετεύοντας δύναµη
και πνευµατικότητα στον κάτοχό της.
Οι Χαρµενιώτικες φυσιογνωµίες µετατρέπονται
σε «µάσκες», σε καθαρτήριες φιγούρες εξαγνισµού
και απαλλαγής συναισθηµατικής φόρτισης. Τα είδωλά τους αναµεµειγµένα µε διονυσιακά στοιχεία
αποδίδονται µε τρισδιάστατες εικαστικές υφές και
αντικατοπτρίζουν τις εσώτερες δυνάµεις που κυριεύουν τη Χαρµενιώτικη γη και τους µύστες της. *

«Aνθισµένο τοπίο»
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