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Νίκος Σταµπολίδης: «Αντιπροσωπεύω ένα βάθος πολιτισµού στον οποίο
το µέτρο είναι αξία»
Σε ένα ηλιόλουστο υπόγειο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ο Νίκος Σταµπολίδης
βρισκόταν άλλη µια νωχελική Κυριακή στη δουλειά του. Με το γραφείο του καλυµµένο
απ' άκρη σε άκρη µε τις µακέτες της έκθεσης «Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 πριν», που
ετοιµάζει το Μουσείο για τις αρχές Δεκεµβρίου µε αφορµή τη συµπλήρωση 30 χρόνων
λειτουργίας του, µε τον καναπέ απέναντι και αυτόν γεµάτο χαρτιά και βιβλία τα οποία,
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όταν η κούραση του υπερδραστήριου διευθυντή το απαιτήσει, θα βρεθούν στο πάτωµα
για να ξαπλώσει λίγο και να ανακτήσει τις δυνάµεις του. Χρειάζεται, καθώς από το 1996,
όταν δηλαδή διορίστηκε διευθυντής του Μουσείου, δουλεύει ακατάπαυστα και έχει
καταφέρει να του προσδώσει µια αξία σταθερή, αξιόπιστη και διαρκώς ανερχόµενη. «Τα
20 χρόνια δεν είναι λίγο διάστηµα. Δεν είναι δυο-τρία χρόνια και να σκάσει η
ποµφόλυγα, δηλαδή η σαπουνόφουσκα» θα πει. Αυτό οφείλεται στις µεγάλες
αρχαιολογικές εκθέσεις του Μουσείου, όπως οι «Πλόες» (2003), «Η µορφή της αρχής»
(2006), «Πριγκίπισσες» (2012), και αργότερα µε εκείνες που πραγµατεύονταν τα
πανανθρώπινα θέµατα του έρωτα, της υγείας και του θανάτου. Οφείλεται επίσης στο
παράλληλο «καρδιογράφηµα», όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Σταµπολίδης, της παρουσίασης
έργων των Πικάσο, Νταλί ή των αναγεννησιακών και την πιο πρόσφατη στροφή του στη
σύγχρονη τέχνη και σε διεθνείς καλλιτέχνες, όπως η Λουίζ Μπουρζουά (2010) ή πιο
πρόσφατα ο Ai WeiWei. Στα τριάντα του, το Μουσείο «φυσάει» και στις blockbuster
εκθέσεις του βλέπει 80.000-100.000 επισκέπτες, µαζί µε τα σχολεία, να περνούν τις
πόρτες του. «Εγώ λέω ότι ενηλικιώνεται, µε ελληνικά δεδοµένα. Είναι σαν να παίρνεις
ένα µικρό παιδί και να το ανατρέφεις και να το κάνεις µεγάλο άνδρα ή γυναίκα».
Θεωρείτε το Μουσείο ταυτόσηµο µε την προσωπικότητά σας;
«Το Μουσείο έχει και την ιδρυτική του περίοδο, την πρώτη δεκαετία, όταν ήταν µόνη της
η Ντόλλυ Γουλανδρή µε δύο συµβούλους, τη Λίλα Μαραγκού και τον Χρήστο Ντούµα
Οταν ήρθα εγώ το '96 µετά από κυνήγι της Ντόλλυς, µιας γυναίκας πολύ δυνατής,
πείσµονος, της είπα: "Θα έρθω µε συµβόλαιο που θα ανανεωθεί αν τα πάµε καλά µε δυο
όρους: Πρώτον, δεν θα ξαναγοράσετε αντικείµενα παρά µόνο για να τα επαναπατρίσετε.
Δεύτερον, δεν θα ασχοληθώ µε τα οικονοµικά σας γιατί εγώ είµαι καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο και ακόµη και σε ένα ευρώ να υπάρξει διάσταση θα µε ενοχλήσει. Το ίδιο
ισχύει και µε τη νέα µας πρόεδρο Σάντρα Μαρινοπούλου, η οποία αντικατέστησε τη
Γουλανδρή το 2008 φέρνοντας έναν άλλο αέρα ανανέωσης µε το άρωµα της σύγχρονης
τέχνης. Επιτεύχθηκε µια άλλη ισορροπία, αυτή που θα ονόµαζε ο Ηράκλειτος παλίντονη
αρµονία, που προέρχεται δηλαδή από αντιθετικά µεταξύ τους πράγµατα. Είναι µια τάση,
όχι µόνο για να προσελκύσουµε ένα άλλο κοινό, αλλά για να δηµιουργήσουµε τον
διάλογο του τότε και του τώρα. Δεν είναι ένα µουσείο που κάνει άλµατα χωρικά αλλά
προσπαθεί να κάνει άλµατα στο γίγνεσθαι».
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Δεν σας λείπει δηλαδή ένα µεγάλο, κτιριακά, µουσείο;
«Το έχω πει και το εννοώ, αν είχαµε άλλους χώρους θα φτιάχναµε πολύ περισσότερα ή
πολύ διαφορετικά πράγµατα. Οµως τη δυσκολία των χώρων, τη στενότητα, την
πολυπλοκότητα, τη θεωρούµε πρόκληση. Μέσα σε αυτούς τους χώρους δηµιουργήσαµε
το όνοµά µας, τον πήχη µας εδώ τον υψώσαµε. Δεν έχω αντίρρηση να γίνει µια χωρική
επέκταση αλλά αυτό πρέπει να γίνει λελογισµένα, µε προοπτική τριαντακονταετίας και
όχι µε προοπτική πενταετίας ή δεκαετίας. Πρέπει επίσης να γίνει σε άλλες χρονικές
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περιόδους και πάντα µε ανθρώπους που θα στηρίζουν το Μουσείο, ηθικά και υλικά. Το
Διοικητικό Συµβούλιο από την ιδρύτρια µέχρι τη σηµερινή πρόεδρο, αλλά και όποιος
συµµετέχει µε τον τρόπο του δεν θα πρέπει ποτέ να αφήσουν το Μουσείο στην τύχη του.
Το ποιοι µπαίνουν στο ΔΣ κάθε φορά είναι επίσης πολύ σηµαντικό. Οσες προτάσεις και να
κάνουν οι διευθυντές αν το Διοικητικό Συµβούλιο δεν έχει την ίδια άποψη, την ίδια
αγάπη, την ίδια ορµή, τότε δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν πράγµατα».
Μόλις εκθέσατε το πρόβληµα των περισσοτέρων µουσείων και θεσµών. Πώς
µπορεί να διασφαλιστεί η επιτυχία της συνεννόησης ανάµεσα στη διεύθυνση και
το Διοικητικό Συµβούλιο;
«Πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους µια ώσµωση, µια συνεργασία αλλά και µια εµπιστοσύνη
στο πρόσωπο του διευθυντή, ο οποίος χάρη στα αντικειµενικά του προσόντα έχει κληθεί
να παράγει έργο».
Εσείς νιώθετε προνοµιούχος που ηγείστε ενός µουσείου που δεν εξαρτάται από
το Δηµόσιο;
«Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στο "δηµόσιο versus ιδιωτικό". Γνωρίζω και τα δύο άλλωστε,
καθώς διδάσκω 30 χρόνια σε ένα δηµόσιο Πανεπιστήµιο, συνεργάζοµαι επί χρόνια άψογα
µε το υπουργείο Πολιτισµού και είµαι διευθυντής σε ένα ιδιωτικό µουσείο για 20 χρόνια.
Μην ξεχνάτε ότι έχουν δοθεί πολλοί πόροι στα δηµόσια µουσεία από επιδοτήσεις µέσα
στα χρόνια. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δεν επιδοτείται. Εποµένως πρέπει να ψάχνει
για τους πόρους που χρειάζεται. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν τα κριτήρια µε τα
οποία γίνονται οι διορισµοί είναι αξιοκρατικά, δεν δηµιουργούνται κατά τεκµήριο
προβλήµατα στη λειτουργία ενός µουσείου. Από εκεί και πέρα πρέπει µέσα από τη συνεπή
δουλειά και παρουσία σου να πείσεις όσους µπορούν να είναι κοντά σου να συµµετέχουν
πραγµατικά (όχι υπαλληλικά) για να βοηθήσουν στο έργο του Μουσείου».
Ρίσκα πήρατε όλο αυτό το διάστηµα;
«Μα, συγγνώµη, η τριλογία των πανανθρώπινων θεµάτων, "Ερωτας", "Ιασις",
"Επέκεινα", έγινε τα 2009, 2014, 2015 αντίστοιχα, µεσούσης της κρίσης δηλαδή.
Σταµατήσαµε να εκθέτουµε έργα των καταπληκτικών καλλιτεχνών της Αναγέννησης και
εστιάσαµε στη σύγχρονη τέχνη. Αυτό δεν είναι ένα ρίσκο; Και όµως, το Μουσείο το έχει
κερδίσει. Προσωπικά, µου αρέσει να πειραµατίζοµαι διότι το πείραµα είναι µεν ένα ρίσκο,
µια "επιχείρηση" όπου όσο πιο πολύ ρισκάρεις τόσο πιο πολλά θα κερδίσεις, αν
πετύχεις».
Ποια είναι η µεγαλύτερη επιτυχία του Μουσείου;
«Αυτό που κάναµε και συνεχίζουµε να κάνουµε, να έχουµε στόχο ακριβώς αυτό το
κοµµάτι της ανανέωσης, του καινούργιου κρασιού µέσα σε παλιά βαρέλια. Οτι το Μουσείο
µπορεί να κινείται µε τρόπο σύγχρονο ώστε να προσελκύει τον κόσµο, µε κέντρο βάρους
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του όµως την επιστηµονική συνέπεια και συνέχεια. Αυτός είναι ο κανόνας µας. Δεν λέω
ότι δεν µπορεί να έχει γίνει και κάτι που µπορεί να µην το ήθελα, αλλά αυτό είναι τόσο
λίγο µέσα στη µεγάλη εικόνα που δεν σου χαλάει το χρώµα».
Είναι αυτή η πιο σηµαντική παράµετρος για τη µακροηµέρευση ενός µουσείου;
«Το πιο σηµαντικό για µένα είναι οι άνθρωποι. Οχι µόνο το κοινό που θα έρθει απ' έξω
αλλά και οι εργαζόµενοι εδώ µέσα. Μια από τις "δουλειές" µου, αν θέλετε, είναι αργά
αλλά µε σταθερά βήµατα να φροντίζω, πάντα σε συνεννόηση µε το ΔΣ και την πρόεδρο,
τον αντιπρόεδρο, και όλους τους εργαζόµενους, από τους επιµελητές µέχρι τους
φύλακες, να υπάρχει µια ώσµωση σε όλα τα τµήµατα. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο
το δηµιουργικό, και αν δεν τον έχεις κοντά σου µε τη διδασκαλία σου, όχι µόνο όπως του
µιλάς αλλά και όπως λειτουργείς και πράττεις, δεν µπορεί να λειτουργήσει κάτι σωστά.
Αλλο πράγµα να σε νιώθει κάποιος αφ' υψηλού µε τη γραβάτα σου στα εγκαίνια και άλλο
πράγµα να σε βλέπει µε το µπλουτζίν στις εκθέσεις ή να κοιµάσαι στον καναπέ του
γραφείου µια Κυριακή».
Το Μουσείο συντηρείται αποκλειστικά από τα εισιτήρια, το πωλητήριο, το καφέ,
τις χορηγίες και τις δωρεές;
«Από όλα αυτά που λέτε. Τη δηµόσια επιχορήγηση δεν τη γνωρίζουµε. Κάνουµε και
fundraising στα πρότυπα αν θέλετε των µουσείων του εξωτερικού αλλά µε µια
µεσογειακή-ελληνική διάθεση. Δεν θα προχωρήσουµε για παράδειγµα σε ένα fundraising
αν δούµε ότι το ελληνικό κλίµα δεν σηκώνει το θέµα του. Η οµάδα, από την πρόεδρο ως
τους επιµελητές και τα τµήµατα, συνοµιλούν και συναποφασίζουν. Γίνεται ένα είδος
γκάλοπ».
Από όσα έχετε δει στο εξωτερικό ποιο µουσείο έχετε ζηλέψει;
«Δεν µπορώ να αριθµήσω όλα τα µουσεία που έχω επισκεφθεί σε όλον τον κόσµο. Οχι
µόνο τα µεγάλα µουσεία αλλά και µικρά, επαρχιακά µουσεία, αρχαιολογικά αλλά και
µοντέρνας τέχνης. Ελπίζω να µην ακουστεί εγωιστικό αλλά δεν θα πω ότι ζήλεψα ποτέ
κάτι. Για µένα όλη αυτή η µάθηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ένας τρόπος
έµπνευσης για το δικό µου ιδίωµα».
Ποιο είναι το ιδίωµά σας;
«Ενα παράδειγµα είναι το Μουσείο Ελεύθερνας. Ξέρετε, γνωρίζω τι έχουν κάνει µεγάλοι
οργανισµοί και ιδρύµατα όπως το Γκουγκενχάιµ στο Μπιλµπάο ή το Λούβρο στην Αραβική
Χερσόνησο. Τα βλέπω, µε επηρεάζουν. Με ιντριγκάρουν. Με προκαλούν. Οµως εάν θα
έφτιαχνα ένα Μπιλµπάο στην Ελεύθερνα θα ήταν εκτός µέτρου. Εγώ αντιπροσωπεύω ένα
βάθος πολιτισµού στον οποίο το µέτρο είναι αξία, ο άνθρωπος είναι αξία. Το Κυκλαδικής
Τέχνης, αυτό το µουσείο-µπουτίκ, έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Βεβαίως θα ήθελα ένα
µουσείο του πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού έτσι ακριβώς όπως το φαντάζοµαι. Με µέτρα
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και σταθµά όµως που θα περιλαµβάνουν τον λόγο, το ήθος και το πάθος που είναι τα
καθαυτά στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού από την προϊστορία µέχρι και σήµερα».
Θεωρείτε ότι οι τάσεις γιγαντισµού έχουν υπάρξει καταστροφικές για άλλα
µουσεία όπως για παράδειγµα το ΕΜΣΤ;
«Ενα Εθνικό Μουσείο µπορεί να είναι και γιγαντιαίο. Κάθε µουσείο, είτε είναι δηµόσιο είτε
ιδιωτικό, πρέπει να σχεδιάζει όχι µόνο τον χώρο του αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό
του, πώς φαντάζεται την επισκεψιµότητά του, πώς θα προσελκύσει τον κόσµο. Και µετά,
επειδή οι καιροί αλλάζουν ραγδαία, να µπορεί να προσαρµόζεται ούτως ώστε να µπορεί
να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Γι' αυτό άλλωστε την κρίση εµείς καλά καλά δεν την
καταλάβαµε. Από το 2009 µε τον "Ερωτα", την "Ιασι" και το "Επέκεινα" µέχρι το 2016 µε
τον Ai WeiWei».
Πώς αξιολογείτε την εµβέλεια του Μουσείου στο εξωτερικό;
«Αν βάλουµε κάτω τις εκθέσεις-σταθµούς θα δούµε, και δεν το λέω εγωιστικά, πως ό,τι
έχουµε δηµιουργήσει το υιοθέτησε µετά από µία δεκαετία η Νέα Υόρκη. Ποια είναι η
διαφορά ανάµεσα στην έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου "Assyria to Iberia" του
2014 και τους «Πλόες», κοινώς "Sidon to Huelva" του 2003; Παρουσιάζουµε τον
"Ερωτα" το 2009 και το επαναλαµβάνει το Μετροπόλιταν σε πιο µικρή κλίµακα µε την
έκθεση "Sleeping Eros" το 2013. Δεν ασχολούµαι, αλλά είναι δεδοµένο. Εµένα µε
ενδιαφέρει να είναι το Μουσείο ένα µικρό αλλά πολύ δηµιουργικό, µεγάλο κέντρο του
πολιτισµού του κόσµου. Οταν έρχονται από την Ιαπωνία ή την Κίνα για να µας δουν, για
να µας ρωτήσουν, για να συνεργαστούν µαζί µας, αυτό κάτι λέει».
Ποιο κίνητρο θα ήταν ικανό να σας ωθήσει να αφήσετε το Μουσείο;
«Ειλικρινά δεν το ξέρω. Αλλά είµαι και άνθρωπος που φιλώ, µε την αρχαία έννοια του
όρου, δηλαδή αγαπώ τον κόσµο που συνδηµιούργησα. Δεν το έκανα µόνος µου αλλά µε
δεκάδες ανθρώπους εδώ µέσα. Τι σηµαίνει άλλωστε φεύγω; Μπορεί να φύγεις και να
είσαι πιο πολύ εδώ. Μπορεί να µείνεις και να είσαι έξω από εδώ».
Αν κρίνει κανείς από τον τίτλο, πρόκειται για µια επιστροφή στα θεµελιώδη του
πολιτισµού που φιλοξενεί το Μουσείο.
«Εµένα µου αρέσει εκεί που τρέχω, ξαφνικά να σταµατήσω και να ξεκουραστώ γιατί δεν
θα καταλάβω την ταχύτητα χωρίς το σταµάτηµα. Είπα λοιπόν λίγο να σταθώ και να πω
ότι είναι λάθος να βλέπουµε πάντα τα δηµιουργήµατα του πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού
είτε σαν αφαιρετικά έργα τέχνης, είτε σαν κουκλάκια µαρµάρινα είτε µε τον τρόπο που
µπορεί να τα είδε και να τα µετέπλασε ο µοντέρνος καλλιτέχνης, είτε αυτός λέγεται
Ματίς, ή Μπρανκούζι. Μετά από τόσες εκθέσεις ξαναγυρίζω λοιπόν στο πρωταρχικό και
βλέπω αυτά τα αντικείµενα µε τα µάτια αυτών που τα δηµιούργησαν. Παρ' όλο που δεν
υπάρχουν τεκµήρια γραφής - προς το παρόν, γιατί µπορεί να µην έχουν βρεθεί ακόµη -,
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από αυτούς τους σιωπηλούς µάρτυρες "διαβάζω" την κοινωνία τους και τις πολιτισµικές
εξελίξεις της. Για παράδειγµα, στις βάσεις των αγγείων βλέπω τα αποτυπώµατα από τα
αµπελόφυλλα ή τα φύλλα λεύκας που έστρωναν κάτω για να στεγνώσουν πάνω τους τα
πήλινα αγγεία. Είναι κι αυτό ένα είδος "γραφής" και µε βοηθάει να διαβάσω τη χλωρίδα
της εποχής. Αντίστοιχα βλέπω την κοινωνική διαστρωµάτωση, τις ασχολίες τους, όπως
την κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία. Αυτή η περιήγηση στον κόσµο της Πρώιµης
Εποχής του Χαλκού αυτόµατα µε φέρνει νοερά µέχρι τη δεκαετία του 1970, προ
τουρισµού δηλαδή, στις κυκλαδικές κοινωνίες. Ξέρετε, η λιτή πρόσληψη της ζωής δεν
έχει αλλάξει τόσο».
Τι παραµένει ίδιο δηλαδή;
«Η έννοια της γιορτής, του πανηγυριού, είτε είναι συνδεδεµένο µε θρησκευτικά είτε µε
κοσµικά πρότυπα, είναι κάτι που υπάρχει ακόµη σήµερα, όπως διαφαίνεται στην ενότητα
της κοινωνικής ζωής. Οταν δείτε ένα πανηγυράκι στο παραθαλάσσιο εκκλησάκι της Αγίας
Κυριακής στη Δήλο στις 7 Ιουλίου κάθε χρόνο, θα καταλάβετε ότι είναι το ίδιο πράγµα. Ο
καθένας µε τα τρόφιµά του, µε τα όργανα, µε τη συµµετοχή του. Αυτές οι µικρές
κυκλαδικές κοινωνίες παρ' όλη τη λαίλαπα του τουρισµού δεν έχουν χάσει τις παλιές
τους παραδόσεις».
Η έκθεση για τα τριάντα χρόνια του Μουσείου
Με αφορµή τη συµπλήρωση των 30 χρόνων παρουσίας του Μουσείου, από τον Δεκέµβριο
ως τον Μάρτιο θα δούµε την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Πρόκειται
για µια επιχείρηση «ανάγνωσης» των ασχολιών των κατοίκων του φυσικού
περιβάλλοντος,

της

πίστης

και

δοξασιών

τους

µέσα

από

δηµιουργήµατα

του

πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού (3200-2000 π.Χ). Θα περιλαµβάνει 200 αντικείµενα
(ειδώλια, αγγεία, µεταλλικά αντικείµενα) από τη συλλογή του Μουσείου αλλά και από το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα µουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου, Πάρου, το
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, και διοργανώνεται σε συνεργασία µε
το ΥΠΠΟΑ.
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