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Τι κάνει ο Κεσσανλής; Κάτι αντίστοιχο με αυτό που 
έκανε τον 18ο αιώνα ο Caspar David Friedrich, αυτός ο 
απαράμιλλος ζωγράφος ρομαντικών τοπίων, σκοτεινών 
ουρανών και γοτθικών ερειπίων. Τοποθετεί τη γυναίκα 
του μέσα στο τοπίο, επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
να φωτογραφίσει τα αξιοθέατα. Μοιάζει να πιστεύει ότι 
μια αξιοθέατη παρουσία όπως η Χρύσα («πιστέψτε με 
όταν λέω / ήταν όμορφη», γράφει ο Miroslav Holub) δίνει 
στο τοπίο όχι μόνο την ένταση που χρειάζεται, αλλά και 
το λόγο της ύπαρξής του. Αν η οπτική εξομολόγηση της 
σαγήνης του Άλλου δεν είναι η πιο ρομαντική αντίληψη 
της συντροφικότητας, τότε ποια είναι;

Η Simone de Beauvoir θα μας μάλωνε. Θα έλεγε ότι η 
μυθική αντιμετώπιση της γυναίκας ως Άλλου, η σεξουαλική 
εξιδανίκευση, ευθύνεται για την καταδυνάστευση του γυ-
ναικείου φύλου ανά τους αιώνες. Μια φεμινίστρια της γενιάς 
της θα ήταν δύσπιστη μπροστά στην απεικόνιση της γυ-
ναίκας ως μούσας, ως θεότητας των νερών, Σειρήνας και δύ-
στροπης μάγισσας. Η Αστάρτη, η Ευρυδίκη, η Πηνελόπη, 
η Βεατρίκη, η Ιζόλδη, η αθώα Λόττε του Βέρθερου και η 
δυστυχισμένη Άννα Καρένινα, η Μπαμπέτ της Karen  Blixen 
που μαγειρεύει θεσπέσια, η ξανθιά καλλονή του Hitchcock 
και η μελαχρινή του Antonioni με τους κρεπαρισμένους 
κότσους, τους ανασηκωμένους γιακάδες και τις γόβες, όλες 
τους επωμίστηκαν το ανδρικό βλέμμα, την ανδρική αξίωση 
να γοητεύουν, να φοβίζουν και να τυραννούν.

Περιέργως ο Κεσσανλής δεν μυθοποιεί τόσο, όσο 
καταγράφει. Σε αρκετές φωτογραφίες απομυθοποιεί κιόλας. 
Αξίζει τον κόπο να δούμε πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Η 
Χρύσα δεν είναι καλόβολη ως φωτογραφικό θέμα. Σκυθρω-
πή, αυστηρή, σε περισυλλογή, εκνευρισμένη, μουτρωμένη, 
κρυώνει μέσα στη γούνα της, τρέχει μακριά από το φωτο-
γραφικό θέμα ή γυρνάει την πλάτη στο φωτογράφο.

Να τος πάλι ο Caspar David Friedrich με τη Rücken-
figur του, τη στραμμένη πλάτη του αντικλασικισμού, την 
ανθρώπινη φιγούρα ως μέτρο του Σύμπαντος. «∆εν ξέρω 
τι είναι αυτό σ’ εσένα που κλείνει και ανοίγει», έλεγε ο 
Cummings, και δύσκολα συναντά κανείς φωτογραφίες που 
μεταχειρίζονται το μοντέλο ως κλείστρο – ως σημαδούρα 
του κόσμου και της απεικόνισής του.

Για να καταλάβουμε τη σημασία που αποδίδει στο 
αναντικατάστατο μοντέλο του ο Κεσσανλής, αρκεί να βά-
λουμε το δάχτυλο πάνω στη φιγούρα της Χρύσας και να 
την εξαφανίσουμε στιγμιαία από τη φωτογραφία. Παρατη-
ρούμε τότε την πλήρη απομάγευση του τοπίου. Λες και η 
θέα δεν είναι αυθύπαρκτη, λες και υπάρχει εξαιτίας αυτής 
της πολυφωτογραφημένης γυναίκας. Το σκηνικό –ο αγρός, 
το βουνό, ο δρόμος μιας ισπανικής μεγαλούπολης, η βερολι-
νέζικη Friedrichstrasse, ο Τάμεσης– ευτελίζεται. Εκπίπτει στο 
ευσυνείδητο αλλά άνευρο repérage που θα έκανε ο βοηθός 
σκηνοθέτη σε μια κινηματογραφική ταινία της σειράς.

I.
Η  Χ ρύσ α  σ τ ι ς  π ό λ ε ι ς
Με τη χρήση την οποία έχουμε επιφυλάξει στις 

φωτογραφίες, οι γυναίκες που φωτογραφίζονται σε μητρο-
πόλεις, παραλίες, δάση, μπροστά σε μνημεία, ποτάμια ή 
απόκρημνες βουνοκορφές φαντάζουν τρομερά κοινότοπο 
θέμα. Φέρνουν στο νου Κινέζες με selfie sticks και κορίτσια 
όλο χυμούς που παίρνουν ύφος αυτοθαυμασμού μπροστά 
στις κάμερες. Ή ζευγάρια που φωτογραφίζει ο ένας τον 
άλλο στο ίδιο ακριβώς σημείο επειδή δεν έχουν κάποιον 
να τους απαθανατίσει αγκαλιασμένους μπροστά στον 
καθεδρικό ναό μιας ξένης πόλης. Mια γυναίκα περπατάει, 
σκαρφαλώνει, γέρνει σε μια γέφυρα, ξαπλώνει στο χορτάρι. 
Μια γυναίκα κάθεται στο παγκάκι με σταυρωμένα πόδια, 
καπνίζει, κοιτάζει τον ουρανό. Και λοιπόν;

Ο τρόπος που ο Νίκος Κεσσανλής φωτογράφιζε επί 
χρόνια τη Χρύσα Ρωμανού δεν έχει ούτε μακρινή σχέση 
με τα συνήθη λάφυρα διακοπών που φέρνουν τα ζευγάρια 
στην επιστροφή τους από ένα ταξίδι. Με την πρώτη ματιά 
αντιλαμβανόμαστε την εμμονική προσήλωση του φακού σε 
κάτι μυστηριώδες, έκκεντρο και αλλόκοτο. Για να το προ-
σεγγίσουμε πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι ξέρουμε, ό,τι έχουμε 
μάθει να θεωρούμε φωτογραφικό πορτραίτο. Και να εξοικει-
ωθούμε με μια σειρά χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν 
εκ βάθρων τη φωτογραφία διακοπών, μετατρέποντάς την 
σε αξιέραστη ιστορία. 
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Τραβάμε πάλι το δάχτυλο και να τη. Η Χρύσα είναι 
η γενεσιουργός αιτία της λήψης. Όσο κι αν ψάξουμε, δεν 
βρίσκουμε αποδείξεις ότι συναινεί στη φωτογράφιση, ότι 
στήνεται, ότι έχει συνείδηση της εικόνας της ενώ φωτο-
γραφίζεται. ∆εν ποζάρει όπως οι σημερινές γυναίκες που 
κοιτάζουν το φακό σαν να είναι ή να πρόκειται να γίνει 
εραστής τους. Η Χρύσα κοιτάζει μέσα της. Ακόμη κι όταν 
εκνευρίζεται ή πλήττει, υπάρχει – είναι. Εκπροσωπεί και 
διατρανώνει τη χαϊντεγκεριανή οντολογία, το Dasein της. 
Η Χρύσα στις φωτογραφίες διακατέχεται από υπαρξιακή 
αγωνία. Τις σπάνιες φορές που κοιτάζει το φακό μάς απευ-
θύνει το ερώτημα «τι θέλεις;», «γιατί είμαστε εδώ;», τι 
κάνουμε τώρα;» ή «γιατί βασανιζόμαστε έτσι;». Μπροστά 
στο αστρονομικό ρολόι της Πράγας η τσάντα της δείχνει 
πιο βαριά απ’ όσο πιθανότατα είναι. Στα δάση της Νορ-
μανδίας βαδίζει με μαλλιά λυτά και ηλεκτρισμένα σαν τη 
μισότρελη Νατζά του Breton. Αλλού ο κότσος της και τα 
κλασικά αμάνικα φορέματα υπαινίσσονται κάτι στιβαρό, 
αυστηρό, αλλά διάπυρο – καθόλου εγκλωβισμένο στην 
ενδυματολογική πειθαρχία. Όταν γέρνει στις γέφυρες, ο 
κόσμος κλείνει σαν δαχτυλίδι όπως το θέλει o Οctavio Paz. 
Και μέσα στον περιφραγμένο κήπο του Ezra Pound, ή όταν 
κοιτάει έξω από κάποιο παράθυρο, ή όταν το παράθυρο 
είναι το κάδρο που επιλέγει ο Κεσσανλής, ας πούμε οι 
ισπανικές ταυρομαχίες, είναι «ώριμη στη νεότητά της / 
λευκή, λευκή στο πρόσωπο, λίγο διστάζει την πόρτα να 
διαβεί». Ο δισταγμός της θέτει ένα ερώτημα οντολογικής 
υφής, απευθύνεται στο πεδίο της καθαρής συνείδησης, 
όπως την αντιλαμβανόμαστε στις καλύτερες στιγμές της 
φιλοσοφίας και της ποίησης. 

ΙΙ.
Το  τ α μπού  τ η ς  σ υ ζυ γ ι κ ό τ η τ α ς
Η Χρύσα ενσαρκώνει στίχους. Όχι ολόκληρα ποιήματα 

αλλά συγκεκριμένους στίχους. Η ποιητική της λειτουργία 
στις φωτογραφίες μοιάζει ευρεία, είναι όμως αναπάντεχα 
στοχευμένη. Η φιλοσοφική της λειτουργία επίσης. Ακόμα 
κι αν την θεωρήσουμε αποκλειστικά ερωτικό υποκείμενο, 
η εμβέλειά της είναι οντολογική, λακανική. Καθόλου δεν 
σχετίζεται η απεικόνισή της με το χώρο της επιθυμίας, με 
το φετίχ και το σεξ. Αν ήταν έτσι, τότε οι φωτογραφίες 
του Κεσσανλή θα ήταν στημένες, θα ήταν «όμορφες». 
Αντίθετα, αποπνέουν τρομερή αίσθηση ελευθερίας και μια 
σκανδαλιστική δόση τυχαίου. «Έτσι είσαι», μοιάζει να 
μονολογεί, «έτσι σε φωτογραφίζω». Αλλά και «Σε θέλω 
όπως είσαι». Ο Νίκος όταν φωτογραφίζει αφήνει τη Χρύσα 
να είναι, να υπάρχει, να βαδίζει, ακόμα και να φεύγει. Αν 
ο έρωτας είναι η προσέγγιση του Άλλου, η αποδοχή ότι 
είναι όπως είναι, τότε αυτός ο άντρας είναι ερωτευμένος με 
μια πραγματική γυναίκα, όχι με μια μούσα. Και από αυτή 
την άποψη τουλάχιστον είναι ένας φεμινιστής.

«Η σχέση ανάμεσα στο θέατρο και στον έρωτα», 
γράφει ο Alain Badiou στο Εγκώμιο για τον έρωτα, «είναι 
επίσης η διερεύνηση της αβύσσου που χωρίζει τα υπο-
κείμενα και η περιγραφή της ευθραυστότητας αυτής της 
γέφυρας που ο έρωτας ρίχνει ανάμεσα σε δυο μοναξιές». 
Εκτός από τον κόσμο του Paz που κλείνει σαν δαχτυλίδι 
γύρω από τις γέφυρες, υπάρχει λοιπόν και ο ανοιχτός 
κόσμος του Badiou. Ένας κόσμος που ρίχνει γέφυρες στο 
ίδιο ακριβώς σημείο όπου η κοινωνία καίει τις γέφυρες, 
θεωρώντας ένα παλιό ζευγάρι κλινικά νεκρό – ή πληκτικό, 
στην καλύτερη περίπτωση. 

Ο Badiou ενθαρρύνει μια στοχαστική φιλοσοφία της 
συζυγικότητας την οποία ο Κεσσανλής έχει ήδη απαθα-
νατίσει. Τολμούν και οι δύο τους να θίξουν με εικόνα και 
κείμενο ένα θέμα ταμπού σε κοινωνίες που παραπαίουν 
ανάμεσα στη σεμνότυφη μικροαστική ηθική του ζευγαριού 
και στην cool ελευθεριότητα. Ο έρωτας ως «διαρκής 
κατασκευή» και ως «επίμονη περιπέτεια», ο έρωτας της 
δυσκολίας, του εμποδίου, ο έρωτας ως απάντηση στη μο-
ναχική συνείδηση, ως επένδυση και διανοητική εργασία, δεν 
είναι θέματα που απασχολούν την τέχνη. «Τα σπουδαία 
έργα», γράφει ο Badiou, «έχουν συχνά χτιστεί πάνω στο 
αδύνατον του έρωτα, στη δοκιμασία του, στην τραγωδία 
του, στην απόκλισή του, στο χωρισμό του, στο τέλος». 
Η συζυγικότητα, τονίζει, δεν έχει εμπνεύσει μεγάλα έργα. 
Φέρνει ως παράδειγμα τις Ευτυχισμένες μέρες του Beckett, 
όπου η γυναίκα βουλιάζει στο χώμα αναπολώντας: «Τι 
ευτυχισμένες μέρες που ήταν». «Μιλάει έτσι γιατί ο έρω-
τας είναι ακόμη παρών», σχολιάζει ο φιλόσοφος. Μεγάλη 
αλήθεια και γενναία αντιεξιδανίκευση του έρωτα ως φιλο-
σοφικής δοκιμασίας της διάρκειας. Οι φωτογραφίες αυτές 
κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά ερωτήματα για το μόχθο 
της συζυγικότητας απευθύνουν. «Και πώς θα κατορθώσεις 
να την αγαπάς χωρίς να συνηθίζεις;» ρωτούσε πριν από 
χρόνια σ’ ένα ποίημά του ο Τίτος Πατρίκιος.

ΙΙΙ.
Ο  ί λ ι γ γ ο ς  τ η ς  α φ ή γ η σ η ς
Μπορούμε επιτέλους να δούμε με άλλα μάτια τις 

γέφυρες. Ο  Georges Rodenbach (1855-1898) στο έργο του 
Μπρυζ, η νεκρή περιγράφει αριστοτεχνικά τις γέφυρες της 
άδειας πόλης όπου ο ήρωάς του, ο Υγκ, τριγυρνάει απα-
ρηγόρητος με τη σκέψη στη νεκρή, εξιδανικευμένη σύζυγό 
του. Ο Νίκος Κεσσανλής τριγυρνάει στην ίδια πόλη και 
τραβάει σκηνικά παρόμοια με αυτά του Rodenbach –ο Βέλ-
γος συγγραφέας έγραψε, ας το θυμίσουμε, το πρώτο βιβλίο 
με φωτογραφικά τεκμήρια στην ιστορία της λογοτεχνίας–, 
με τη ζωντανή του σύζυγο πάντα μέσα στο κάδρο. Αν 
στον Rodenbach οι γέφυρες, τα κανάλια, οι προκυμαίες και 
τα καμπαναριά συνθέτουν τελικά ένα ανθρώπινο πορτραί-
το, στον Κεσσανλή το πρόσωπο της γυναίκας του γίνεται 
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τοπίο, γίνεται πόλη. Με τις γέφυρες των φρυδιών, τις λίμνες 
των ματιών, την υδρορρόη του λαιμού, την αψίδα της 
ωμοπλάτης.

Ως συγγραφέας που διδάσκει νέους συγγραφείς 
προσπαθώ να αφουγκραστώ και να μεταδώσω τους 
άπιαστους κανόνες της αφηγηματικότητας, κυρίως όσους 
δεν περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια. Μπροστά σε αυτές τις 
φωτογραφίες τα χάνω. Εδώ και χρόνια έχω το προνόμιο 
να τις κοιτάζω και να αναρωτιέμαι γιατί ως τώρα δεν 
συσσωματώθηκαν για να διηγηθούν καλύτερα την ιστορία 
τους. Αναρωτιέμαι επίσης πώς γίνεται, πώς ακριβώς το 
έκανε αυτό ο Νίκος. Με τι ανάλαφρο χέρι στόχευε. Ήξερε 
τι ακριβώς έκανε όταν φωτογράφιζε; Ήξερε γιατί το έκανε; 
Και η Χρύσα; Τι ήξερε; Και τι φανταζόταν;

Αν ένα από τα χαρακτηριστικά της αφηγηματικότη-
τας είναι η απόλαυση του αφηγητή και η μετάδοσή της, 
ο Νίκος εμφανώς απολαμβάνει να παρακολουθεί τη Χρύσα, 
μετατρέποντάς την σε ηρωίδα μιας ιστορίας κατασκοπίας 
που επαναλαμβάνεται από πόλη σε πόλη. Μοιάζει να λέει: 
σε κατασκοπεύω επειδή σε κατασκοπεύω, δεν υπάρχει 
σκοπός, τέλος, κορύφωση, αποκάλυψη. Ο Rodenbach ψά-
χνει τη νεκρή του, ο Kεσσανλής τη ζωντανή του. 

Τώρα που μοντέλο και φωτογράφος δεν ζουν πια, 
αγωνίζομαι να καταλάβω πώς μια ηρωίδα κερδίζει την 
αιωνιότητα, χωρίς καν τη φιλοδοξία να γίνει ηρωίδα. Είναι 
το βλέμμα; Η δύναμη του μοτίβου; Η σταδιακή εξοικείωση; 
Όχι, είναι η ειλικρίνεια. Ο φωτογράφος είναι ειλικρινής, το 
μοντέλο είναι ειλικρινές επίσης. Κάτι κυτταρικό, κάτι που 
οφείλουμε στις αρχέγονες αφηγήσεις γύρω από τη φωτιά, 
μας επιτρέπει να διακρίνουμε την ειλικρίνεια της πρόθεσης, 
να τη διαχωρίζουμε από το μελό, τη σοβαροφάνεια, το 
ναρκισσισμό. Ένας άντρας φωτογραφίζει τη γυναίκα του. 
Στη φωτογραφία δεν είναι μόνη της – είναι και οι δύο. 
Εκείνος που κοιτάζει κι εκείνη που (δεν) εγκαταλείπεται 
αδιαμαρτύρητα στο βλέμμα. ∆εν είναι ούτε καν οι δυο 
τους. Είμαστε όλοι εμείς που κοιτάζουμε τον Νίκο να κοιτά-
ζει τη Χρύσα. Ως αναγνώστες και θεατές ταυτιζόμαστε και 
πάσχουμε όταν η αφήγηση μας συμπαρασύρει και μας ρου-
φάει σε μια ιδιωτική σκηνή. Σε μια σκηνή που γίνεται δική 
μας. «Είμαι εγώ που κοιτάζω, εγώ που με κοιτάζουν», λέμε 
ασυνείδητα, παίζοντας το πιο παλιό, το πιο ανακουφιστικό 
και εκπαιδευτικό παιχνίδι ρόλων.

Ας το πούμε πιο απλά. Αυτό που αντικρίζουμε είναι 
τόσο μυστήριο και τόσο άσκοπο όσο η ίδια η ζωή. Οι 
φωτογραφίες λένε «ζήσε, αγάπησε, ταξίδεψε». Λύνουν, όση 
ώρα κοιτάζουμε, τον μεγάλο γρίφο και θεραπεύουν την 
αγιάτρευτη αρρώστια.

Α μ ά ν τ α  Μι χα λ οπούλ ο υ
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I.
C h r y s s a  i n  t h e  c i t i e s
In the use we’ve reserved for photographs, women 

being photographed in major cities, on beaches, in forests, 
beside monuments, rivers, or craggy mountaintops comprises 
an incredibly clichéd subject matter. They make us think of 
Chinese tourists with selfie sticks and luscious girls posing for
the camera with self-admiring expressions. Or couples who 
photograph one another, standing in precisely the same spot, 
because there’s no one there to immortalize them together, 
embracing in front of some foreign cathedral. A woman walks, 
scrambles, leans against a bridge, lies down in the grass. A 
woman sits on a bench with crossed legs, smokes, looks at the 
sky. So what?

The way Nikos Kessanlis photographed Chryssa Romanou 
over the course of many years bears not even a distant 
relationship to the usual plunder couples bring back with them 
from their vacations. At first glance, we notice how the lens
focuses on something mysterious, eccentric, strange. If we 
want to approach it, we have to forget everything we know, 
everything we’ve learned to consider a photographic portrait. 
And to familiarize ourselves with a number of characteristics 
that fundamentally transform the vacation photograph, turning 
it into a story worthy of love.

What does Kessanlis do? Something akin to what 
Caspar David Friedrich—that incomparable painter of romantic 
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landscapes, threatening skies, and gothic ruins—did in the 18th 
century: he places his wife in those landscapes, because it’s his 
only way of photographing anything that could be considered 
a tourist site. He seems to believe that a fascinating presence 
like Chryssa’s (“believe me when I say / she was beautiful” 
Miroslav Holub writes) lends the landscape not only the inten-
sity it needs, but its very reason for existing. If a visual confes-
sion of a captivation with the Other isn’t the most romantic 
understanding of companionship, what is?

Simone de Beauvoir would scold us. She’d say that the 
mythical treatment of woman as Other, this sort of sexual 
idealization, is responsible for the oppression of the female 
sex throughout the ages. A feminist of her generation would 
have been skeptical about the depiction of a woman as muse, 
goddess of the waters, siren or sullen witch. Astarti, Eurydice, 
Penelope, Beatrice, Isolde, Werther’s innocent Lotte and the 
unhappy Anna Karenina, Karen Blixen’s Babette, that divine 
cook, Hitchcock’s blonde beauty, or Antonioni’s brunette with 
her hair in a bun, wearing raised collars and high heels—all of 
these women were objects of the male gaze, which demanded 
that they charm, frighten, or tyrannize.

Oddly, Kessanlis doesn’t mythologize so much as describe. 
In a number of photographs he even demythologizes. It’s 
worth our trying to see precisely how that happens: Chryssa 
isn’t a very willing photographic subject. Hunched, serious, 
thoughtful, annoyed, sulky, she shivers in her fur, runs away 
from the photographic subject, or turns her back on the 
photographer.

And here’s Caspar David Friedrich again with his Ruecken-
figur, the turned back of anti-classicism, the human figure as a
measure of the universe. “i do not know what it is about you 
that closes and opens,” e.e. cummings wrote, and it’s difficult
to find photographs that use the model as a shutter—as a
marker of the world and of its depiction. For us to understand 
the importance Kessanlis ascribes to his irreplaceable model, it’s 
enough to put our finger over Chryssa’s figure and momen-
tarily make her disappear from the photograph. The landscape 
suddenly loses all of its enchantment. As if the surrounding 
scene has no independent existence, as if it exists only because 
of that much-photographed woman. The setting (a field, a
mountain, a street in a Spanish town, Friedrichstrasse in Berlin, 
the Thames) becomes trivial. It declines into the conscientious 
but insipid location scouting that a director’s assistant would 
undertake for some second-rate film.

We remove our finger and there she is again. Chryssa
is the operative event for the shot. No matter how hard we 
search, we won’t find any evidence that she has consented to
be photographed, that she’s posing, that she’s conscious of her 
image while the camera clicks. She doesn’t pose the way to-
day’s women do, looking at the camera as if they are or might 
become its lover. Chryssa looks within herself. Even when 
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she’s annoyed or bored she exists—she is. She represents and 
declares a Heideggerean ontology, a Dasein of her own.

In these photographs Chryssa nurses an existential dis-
tress. On those rare occasions when she looks at the camera 
she directs a question at us: “What do you want?” “Why are 
we here?” “What are we going to do now?” “Why do we 
suffer this way?” In front of the astronomical clock in Prague
her bag looks heavier than it probably is. In the forests of 
Normandy she walks with her hair loose and electrified like
Breton’s half-mad Nadja. Elsewhere her bun and classic sleeve-
less dresses suggest something robust, austere, but fervent—not 
the least bit restricted by what some might consider constrain-
ing clothes. When she leans against bridges, the world closes 
like a ring, as Octavio Paz would say. And in the walled 
garden of Ezra Pound, or when she looks out of some win-
dow, or when the frame Kessanlis chooses becomes a kind of 
window, for instance in his shots during the Spanish bullfights,
she is “in the midmost of her youth, / White, white of face, 
hesitates, passing the door.” Her hesitation poses a question 
of an ontological nature, addresses itself to the realm of clear 
conscience, as understood in the finest moments of philosophy
and of poetry.

II.
T h e  t a b o o  o f  m a r r i e d  l i f e
Chryssa embodies lines. Not whole poems but specific

lines. Her poetic function in the photographs seems pervasive, 
yet is unexpectedly precise—as is her philosophical function. 
Even if we consider her an exclusively erotic subject, her 
range is ontological, Lacanian. Her portrayal has nothing to 
do with the space of desire, fetish, and sex. If that were the 
case, Kessanlis’s photographs would be staged, they would be 
“beautiful.” On the contrary, these photographs exude a re-
markable feeling of freedom and a scandalous dose of chance. 
That’s how you are, he seems to be saying, so that’s how I’ll 
photograph you. But also: I want you as you are. Nikos, when 
he photographs, lets Chryssa be, exist, walk, even leave. If love 
is a process of approaching the Other, of accepting that the 
other is as she is, this man is in love with a real woman, not a 
muse. And from that perspective at least, he’s a feminist.

“The relationship between theater and love,” we read in 
Alain Badiou’s In Praise of Love, “is also the exploration of 
the abyss separating individuals, and the description of the 
fragile nature of the bridge that love throws between two soli-
tudes.” In addition to the world of Paz which closes like a ring 
around the bridges, we thus have the open world of Badiou, 
as well. A world that builds bridges precisely where society 
burns them, considering a couple that’s been around a while 
clinically dead, or boring at best.

Badiou encourages a reflective philosophy of married live,
a philosophy Kessanlis has already immortalized. Both of them 

dare to speak out, in images and words, on an issue that is a 
taboo in societies that teeter between the prudish bourgeois 
ethos of the couple and a cool belief in unchecked freedom. 
Love as a “continual construction” or an “insistent adven-
ture,” the love of difficulty, of obstacles, love as an answer
to the solitary consciousness, as investment and intellectual 
labor—none of these are topics of interest to art. “Important 
works, great novels,” Badiou writes, “have often been built 
around the impossibility of love, its being put to the test, its 
tragedy, its waning, its separation, end, etc.” Married life, he 
stresses, has not inspired great works. He offers as an example
Beckett’s Happy Days, in which a woman sinks into the earth 
remembering: “What happy days they were.”

“She speaks that way because love is still present,” the 
philosopher comments, treating this great truth and brave anti-
idealization of love as an enduring philosophical challenge. The 
last thing these photographs would want to offer are reassuring
answers about the difficulties of married life. “And how will
you manage to love her without getting used to her?” Titos 
Patrikios asked in a poem years ago.

III.
T h e  v e r t i g o  o f  n a r r a t i o n
We can now see these bridges differently, through other

eyes. Georges Rodenbach (1855-1898) in his work Bruges-la-
Morte describes in a masterly fashion the bridges of the empty 
city in which his hero, Hugues, wanders, inconsolable at the 
thought of his dead, idealized wife. Nikos Kessanlis wanders 
through the same city and captures similar scenes to those of 
Rodenbach (and we should remember that the Belgian writer 
composed the first book with photographic illustrations in the
history of literature) with his living wife always in the frame. If 
in Rodenbach the bridges, the canals, the waterfronts and the 
steeples come together to comprise a sort of human portrait, 
in Kessanlis the face of his wife becomes a landscape, a city: 
the bridges of her brows, the lakes of the eyes, the gutter of 
the neck, the arch of a shoulder blade.

As a writer who teaches younger writers, I try to identify 
and to transmit the elusive rules of narrativity, particularly 
those the handbooks never mention. But I’m lost before these 
photographs. I’ve had the privilege of looking at them for 
many years, and I wonder why they’ve never yet been brought 
together so as to tell their story better. I also wonder how 
it all works, how precisely Nikos achieved what he did. How 
nimble the hand that took aim. Did he know precisely what he 
was doing when he photographed? Did he know why he was 
doing it? And Chryssa? What did she know? And what did 
she imagine?

If one of the characteristics of narrativity is the narrator’s 
enjoyment and sharing of that enjoyment, Nikos obviously 
enjoys following Chryssa around, turning her into the character 
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in a spy story that repeats itself in city after city. He seems 
to be saying: I spy on you because I spy on you, there is no 
goal, end, climax, revelation. Rodenbach searches for his dead 
wife, Kessanlis for his living one.

Now that both model and photographer are no longer 
living, I struggle to understand how a character achieves im-
mortality, without any ambition even to become a character in 
the first place. Is it her gaze? The power of the motif of the
photographic scene, which is repeated according to the same 
code? Our gradual familiarization with the model? No, it’s 
sincerity. The photographer is sincere, and his model is too. 
Something deep in our cells, something we owe to age-old 
stories told around the fire, allows us to discern that sincerity
of intent, and to distinguish it from melodrama, solemnity, 
narcissism. A man photographs his wife. In the photograph 
she is not alone—they are both there. He who looks and she 
who abandons herself (or doesn’t) unprotestingly to the gaze. 
And it isn’t just the two of them. We, too, are there, we who 
watch Nikos watching Chryssa. As readers and as viewers we 
identify with what we see, and suffer when the narration leads
us forward and pulls us into a personal scene. Into a scene 
that becomes our own. I am the one who watches, I am the 
one who is watched, we say, unconsciously playing the oldest, 
the most comforting and instructive role-playing game of all.

Let’s put it more simply. What we face in these pho-
tographs is as mysterious and purposeless as life itself. Live, 
love, travel, the photographs say. For as long as we’re looking 
at them, they solve the greatest riddle and heal the most 
incurable sickness. 

Aman d a  M i c h a l o p o u l o u
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Το Σπίτι της Κύπρου, το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Αθήνα, συνεχίζοντας 
την πορεία του στο σύγχρονο πολιτιστικό μας γίγνεσθαι 
και ολοκληρώνοντας το εικαστικό του πρόγραμμα για το 
2017, παρουσιάζει την έκθεση «Amour. Mια ανάγνωση στο 
φωτογραφικό αρχείο του Νίκου Κεσσανλή», σε ιδέα και 
επιμέλεια του εικαστικού φωτογράφου ∆ημήτρη Τσουμπλέ-
κα και της συγγραφέως Αμάντας Μιχαλοπούλου.

Στο εξαιρετικά εκτεταμένο φωτογραφικό αρχείο του 
Νίκου Κεσσανλή, με ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, λιθογραφικά 
φιλμς, οικογενειακά ενσταντανέ, ντοκουμέντα και στιγμιότυ-
πα της καλλιτεχνικής του πορείας, αναφέρουν οι επιμελητές, 
τα φωτογραφικά πορτραίτα της γυναίκας του, Χρύσας 
Ρωμανού, κρατούν μια ιδιαίτερη θέση. Αυτά τα ενσταντανέ, 
τραβηγμένα από τον Νίκο στο Παρίσι, το Λονδίνο, τις 
Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Πράγα, τη Νέα Υόρκη της 
δεκαετίας του 60 και του ’70, μοιάζουν με συναισθηματικές 
μαρτυρίες γύρω από τη ζωή ενός παθιασμένου και επίμο-
νου ζευγαριού. 

Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο 
ΟUΤSET. Contemporary Art Fund για τη γενναιόδωρη χορη-
γική υποστήριξη και τη γόνιμη συνεργασία.

Ευχαριστίες οφείλονται στην A.E. τον Πρέσβη της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. Κυριάκο Κενεβέζο για το γνήσιο 
ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του, στις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας για την αδιάλειπτη υποστήριξη 
και στην Εταιρεία Φίλων του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέ-
ντρου «Το Σπίτι της Κύπρου» για τη συνεχή και αμέριστη 
στήριξη της.

Ευχαριστίες οφείλουμε στην Athens Voice καθώς και 
στον ιστότοπο elculture για τη χορηγική τους υποστήριξη 
στην επικοινωνία.

Ευχαριστίες θερμές απευθύνω προς τον ∆ημήτρη 
Τσουμπλέκα και την Αμάντα Μιχαλοπούλου για την 
ευφάνταστη ιδέα και την γεμάτη ευαισθησία εικαστική 
αφήγηση καθώς και την Άννα Τσουμπλέκα για την έρευνα 
και αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού.

Μα ρ ί α  Πα ν α γ ί δ ο υ
Μορφωτικός Σύμβουλος

The House of Cyprus, the Cultural and Educational Centre of 
the Embassy of the Republic of Cyprus in Athens, continuing 
its course within the contemporary cultural scene and conclud-
ing its visual arts exhibitiom program, presents the exhibition 
“Amour. An interpretation of Nikos Kessanlis’s photographic 
archive”, a concept by visual arts photographer, Dimitris 
Tsoumplekas and author Amanda Michalopoulou, who also 
serve as its curators.

In Nikos Kessanlis’s handsomely extensive photographic 
archive of black and white prints, lithographic films, familial
instantanés, documents and snapshots of his artistic path, as 
the curators cite, the photographic portraiture of his wife, 
Chryssa Romanou, is very significant contribution. These candid
captures of his, shot in Paris, London, Berlin, Prague and New 
York, during the 1960s and ‘70s, are emotional testimonies of 
a passionate and determined couple’s life. 

Warm thanks are especially due to OUTSET. Contempo-
rary Art Fund for their generous financial support and fruitful
collaboration.

Thanks are due to his Excellency the Ambassador of the 
Republic of Cyprus, Mr. Kyriakos Kenevezos for his genuine 
interest and trust, as well as to the Cultural Services of the 
Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus 
for their uninterrupted support and to the Society of Friends 
of the Cultural Centre “The House of Cyprus” for its continu-
ous and unwavering patronage. 

I would also like to thank our media sponsors, Athens 
Voice and the web portal elculture, for their support.

Further, my heartfelt thanks are expressed to Dimitris 
Tsoumplekas and Amanda Michalopoulou for their resourceful 
concept and sensitive artistic narration, as well as to Anna 
Tsoumpleka for the research and filing of the photographic
material. 

Ma r i a  P a n ay i d e s
Cultural Consellor
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Ο Νίκος Κεσσανλής (1930-2004) γνωρίζει τη Χρύσα Ρωμα-
νού (1931-2006) τα χρόνια που φοιτούν και οι δυο τους 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Ξανασυναντιούνται 
το καλοκαίρι του 1961, παντρεμένοι ήδη και οι δυο τους 
με άλλους, όταν η Χρύσα φτάνει στο Παρίσι με την υπο-
τροφία Μαρίας Κασιμάτη. Ο Νίκος ζει ήδη στο Παρίσι ως 
αναγνωρισμένος καλλιτέχνης της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, 
κάτοχος του βραβείου Amedeo Modigliani και του Premio 
Lissone, καθώς και του τιμητικού επαίνου στην Biennale 
του Σάο Πάολο μεταξύ άλλων. Συστήνει τη Χρύσα στον 
κύκλο του – ανάμεσά τους ο Jean Tinguely, ο Mimmo Ro-
tella, ο Pol Bury, ο Marcel Broodthaers, ο François Arman και 
ο Christo πριν φύγει για τις ΗΠΑ. Παρά τις περιορισμένες 
οικονομικές τους δυνατότητες, ταξιδεύουν συνεχώς για να 
δουν εκθέσεις και νέα μέρη.

Το 1965 η Χρύσα και ο Νίκος παίρνουν αμφότεροι 
διαζύγιο και αποφασίζουν να ζήσουν μαζί. Η Χρύσα ήδη 
δουλεύει στο ισόγειο της Rue de l’Ouest, στο σπίτι του 
Νίκου, απλώς ανεβαίνει έναν όροφο για να μείνει μαζί του. 
Όπως σε όλη τη μετέπειτα ζωή τους, μοιράζονται την κα-
τοικία τους αλλά διατηρούν χωριστό εργαστήριο. Το 1966 
η Χρύσα ερωτεύεται τη Νορμανδία και πείθει τον Νίκο να 
αγοράσουν μια ετοιμόρροπη αγροικία 150 τετραγωνικών, 
η οποία με πολλή προσωπική εργασία και τη βοήθεια ενός 
εργάτη της περιοχής μεταμορφώνεται σε εξοχική κατοικία. 
Από εκεί θα περάσουν η Μάγδα Κοτζιά, ο Τσουκαλάς και 

οι τρεις αδελφοί Ζουράρι, ο Κούνδουρος, ο Πουλαντζάς, η 
Άλκη Ζέη και ο Σεβαστίκογλου, ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο 
Άγγελος Ελεφάντης, ο Νίκος Πολίτης, ο Κωστής Μοσκώφ. 

Παντρεύονται στο δημαρχείο του Παρισιού στις 13 
Ιουλίου 1968, ενώ έχει ήδη φουντώσει ο γαλλικός Μάης. 
Την ίδια χρονιά τα σοβιετικά τανκς εισβάλλουν στην Πρά-
γα και το ΚΚΕ διασπάται – η Χρύσα και ο Νίκος περνούν 
στο ΚΚΕ Εσωτερικού και αφοσιώνονται στη δημιουργία 
αντιδικτατορικών αφισών. Το 1970 εκθέτουν μαζί στην 
γκαλερί Bonino της Νέας Υόρκης και στην Apollinaire του 
Μιλάνου.

Τα επόμενα χρόνια ο Νίκος επινοεί τις «Φαντασμα-
γορίες της ταυτότητας». Με έναν μπερντέ, τρία κεριά και 
τρεις προβολείς, «ζωγραφίζει» πορτραίτα με μοναδικό υλικό 
του το φως. Η Χρύσα απαντά στην αμερικανική ποπ αρτ 
με τη μέθοδο του κολλάζ, κόβοντας και ενσωματώνοντας 
στο έργο της λεπτομέρειες από τα φωτογραφικά ρεπορτάζ 
περιοδικών. Όμως στη φόρμα του κολλάζ προσθέτει ένα 
νέο περιεχόμενο: την καταγγελία.

Τον Ιανουάριο του 1982 οι δυο καλλιτέχνες επιστρέ-
φουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Το σπίτι τους 
στα Βριλήσσια χτίζεται όπως το σπίτι στη Νορμανδία, με 
τη μέθοδο της προσωπικής εργασίας και της αποσπασμα-
τικότητας. Εκείνη την περίοδο ο Κεσσανλής δίνει τις δικές 
του εξωστρεφείς μάχες ως καλλιτέχνης και ως πρύτανης της 
ΑΣΚΤ. Μάχες με υπουργούς για να εξασφαλίσει κονδύλια 
που θα του επιτρέψουν να λύσει το χρονίζον στεγαστικό 
πρόβλημα της Σχολής Καλών Τεχνών και να δημιουργήσει 
έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο, αφιερωμένο στη σύγχρονη 
ζωγραφική. Μάχες και με ένα δύσκολο υλικό που τον 
γοητεύει: το τσιμέντο. Λίγο πριν τελειώσει η πρυτανική 
του θητεία, το καλοκαίρι του 1996, μπαίνει στο ατελιέ και 
αρχίζει να ξαναδουλεύει τα περίφημα «Τσιμέντα» του. Την 
ίδια εποχή η Ρωμανού δουλεύει αθόρυβα τα Πλεξιγκλάς 
της. Ως το τέλος της ζωής τους ζουν μαζί και ταξιδεύουν, 
συμμετέχουν σε εκθέσεις και υποδέχονται φίλους στο σπίτι 
των Βριλησσίων, συζητώντας και διαφωνώντας με πάθος.

* Η απόπειρα κοινού βιογραφικού σημειώματος βασίζεται σε εκτενή 
βιογραφικά κείμενα του Ανταίου Χρυσοστομίδη για τους δυο ζωγράφους, 
που γράφτηκαν κατά τη δεκαετία του ’90 και συμπεριλήφθηκαν σε 
καταλόγους αναδρομικών τους εκθέσεων.

Χ ρ ύσα  κα ι  Ν ί κ ο ς
Μι α  α πόπ ε ι ρ α  κ ο ι ν ο ύ  β ι ογρ αφ ι κ ο ύ 
σ η μ ε ι ώ μ α τ ο ς *
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Nikos Kessanlis (1930-2004) meets Chryssa Romanou (1932-
2006) during the years when they are both studying at the 
School of Fine Arts. They meet again in the summer of 1961, 
both already married to other people, when Chryssa arrives 
in Paris with a Kassimati Foundation Scholarship. Nikos is 
already living in Paris as a recognized artist of the European 
avant-garde (recipient of a Modigliani Award and the Premio 
Lissone, as well as an honorable mention in the Biennale of 
Sao Paulo, among other honors). He introduces Chryssa to his 
circle, which included Jean Tinguely, Mimmo Rottella, Pol Bury, 
Marcel Broodthaers, François Arman, and Christo, before his 
departure for the United States. Despite their limited financial
means, they travel often to see exhibits and new places.

In 1965 Chryssa and Nikos divorce their previous spouses 
and decide to live together. Chryssa, who is already working 
on the ground floor of Nikos’s house on Rue de l’Ouest,
merely goes up one floor to live with him. For the remainder
of their life together, they share a residence but maintain 
separate work spaces. In 1966 Chryssa falls in love with Nor-
mandy and convinces Nikos that they should buy a dilapidated 
cottage of 150 square meters which, with a great deal of their 
own labor and the help of a local laborer, is transformed into 
a weekend home. There they host friends including Magda 
Kotzia, Tsoukalas and the three Zourari brothers, Koundouros, 
Poulantzas, Alki Zei and Sevastikoglou, Thodoros Pangalos, 
Angelos Elefantis, Nikos Politis, and Kostas Moskof.

They are married at the Paris city hall on July 13, 1968, 
when the protests of May ’68 are already underway. That 
same year, Soviet tanks enter Prague and the Communist 
Part of Greece (KKE) suffers a major split—Chryssa and Nikos
join the KKE Interior, with its Eurocommunist orientation, and 
devote themselves to creating anti-dictatorship posters. In 1970 
they have joint shows at the Bonino Gallery in New York and 
the Apollinaire in Milan.

During the following years Nikos invents the “Fantasma-
gories of Identity.” With a theater curtain, three candles, and 
three spotlights, he “paints” portraits using only light. Chryssa 
responds to American pop art through collage, cutting and 
incorporating into her work details from photojournalistic mate-
rial in magazines. But to the form of the collage is added a 
new content, the accusation.

In January, 1982, the two artists return permanently to 
Greece. Their house in Vrilissia is built as was the house in 
Normandy, with personal labor and in fits and starts. During
that period Kessanlis fights his own outward battles as an artist
and dean of the School of Fine Arts: battles with ministers to 
secure funds which will allow him to solve the perennial prob-
lem of where to house the school, and to create a permanent 
exhibition space devoted to contemporary painting. He also 
struggles, in his work, with a difficult material that fascinates
him, cement. Shortly before his tenure as dean is over, in the 
summer of 1996, he enters the studio and begins to work 
once more on his “Cement” series. During that same period 
Romanou is quietly working on her plexiglass pieces. Until the 
end of their lives they live together and travel, taking part in 
exhibitions and welcoming friends to their home in Vrilissia, 
conversing and disagreeing passionately.

* This attempt at a shared biographical note is based on extensive biographi-
cal texts by Antaios Chrysostomidis on the two artists. written in the ’90s and 
included in catalogues of retrospective exhibits of their work.

C h r y s s a  a n d  N i k o s
An  a t t emp t  a t  a  s h a r e d  
b i o g r a p h i c a l  n o t e*



ISBN 978–960–9489–76–8

Τo βιβλίο Nikos Kessanlis Amour εκδόθηκε με την 
ευκαιρία της έκθεσης «Αmour. Μία ανάγνωση 
στο φωτογραφικό αρχείο του Νίκου Κεσσανλή», 
που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου 
με πρωτοβουλία της Μαρίας Παναγίδου και 
την υποστήριξη του OUTSET. Contemporary Art 
Fund από τις 30-11-2017 έως τις 19-1-2018, σε 
επιμέλεια των ∆ημήτρη Τσουμπλέκα και Αμάντας 
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