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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ NYMPHENBURG, Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ: ΤΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ,
ΤΗ ∆ΙΠΛΩΝΕΙ, ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.
πορσελάνης και χαρτιού ξεκίνησε για τη Ruth Gurvich αντίστροφα. Έχοντας σπουδάσει
πολεοδοµία και αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήµιο της Κόρδοβα
της Αργεντινής (στη συνέχεια ακολούθησε σπουδές φιλοσοφίας και ανθρωπιστικών επιστηµών στην Αργεντινή και σπουδές
καλών τεχνών στην École Nationale Supérieure στο Παρίσι),
επικεντρώθηκε αρχικά στην εναλλαγή των διαστάσεων και του
όγκου της ύλης. Συγκεκριµένα, µε αφετηρία design αντικείµενα-σύµβολα –από καρέκλες τύπου Bauhaus µέχρι κινεζικές ή
ευρωπαϊκές πορσελάνες– κατασκεύαζε χάρτινα (δισδιάστατα και τρισδιάστατα) καλούπια µε περίτεχνα σχήµατα. Μετά
από αρκετούς πειραµατισµούς µε το µέγεθος των καλουπιών,
κατέληγε στη µορφή των πορσελάνινων ειδών που επρόκειτο
να κατασκευάσει. Η παρουσία της σε ατοµικές και οµαδικές
εκθέσεις διεθνούς κύρους προσέλκυσε το ενδιαφέρον της φηµισµένης γερµανικής εταιρείας Nymphenburg και κάπως έτσι
ξεκίνησε η πρόσφατη συνεργασία τους. Με αφορµή τις πρωτότυπες πορσελάνες της Lightscape (αυτό είναι το όνοµα της
συλλογής, επειδή τα είδη της σχηµατίζουν συνολικά ένα ασιατικό τοπίο), το H&G σάς συστήνει τη Ruth Gurvich.
Ποια είναι η διαδικασία που µεσολαβεί ανάµεσα στη σύλληψη της ιδέας και στην υλοποίησή της;
Ζωγραφίζω και έπειτα ετοιµάζω διάφορα καλούπια, µέχρι να
βρω αυτό που έχει τις κατάλληλες αναλογίες. Και κατάλληλες αναλογίες είναι εκείνες που κάνουν το εκάστοτε αντικείµενο να αφηγείται µια ιστορία.
Από πού αντλείτε την έµπνευσή σας;
Από τέχνες και χειροτεχνίες διάφορων πολιτισµών. Όταν λέω
τέχνες, εννοώ ζωγραφική, γλυπτική, ακόµη και λογοτεχνία.
Μπορεί η χρηστικότητα να συµπεριληφθεί στην καλλιτεχνική δηµιουργία;
Είναι δύσκολο να µιλήσουµε τόσο γενικά γι’ αυτό το θέµα. Κάθε δηµιουργία είναι µοναδική. Κάποιες φορές η χρηστικότητα είναι πολύ σηµαντική γι’ αυτή καθαυτή την υλοποίηση του
αντικειµένου. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σηµαντικό να δουλεύουµε µε ευαισθησία. ∆ιαφορετικά, κινδυνεύουµε η χρηστικότητα να γίνει αδυναµία του αντικειµένου.
Ποια είναι η σχέση σας µε τη φύση;
Τα αγαπηµένα µου τοπία είναι τα τροπικά. Μου αρέσει να
απολαµβάνω τη φύση, αλλά µου αρέσει να ζω σε µια πόλη που
συνυπάρχουν διάφοροι πολιτισµοί.
Μπορούν οι βιοµηχανικές τεχνικές παραγωγής να αποδώσουν τις καλλιτεχνικές λεπτοµέρειες;
Πιστεύω ότι είναι θέµα του καλλιτέχνη ή του σχεδιαστή να
βρει τον κατάλληλο τρόπο παραγωγής, προκειµένου να το
πετύχει αυτό.
Τι σηµαίνει η κατάκτηση ενός βραβείου;
Με κάνει πολύ χαρούµενη, καθώς σηµαίνει ότι κάποιος µε καταλαβαίνει και εκτιµά την έρευνά µου.
Ποια είναι τα σχέδιά σας για το µέλλον;
Αυτό τον καιρό ασχολούµαι µε νέες κατασκευαστικές τεχνικές για άλλα µεγέθη, ενώ επεξεργάζοµαι και νέα υλικά. Γενι-

«Θέλω οι πορσελάνες
µου να θυµίζουν
νεκρές φύσεις»,
µας λέει η Ruth Gurvich.
Για να το καταφέρει,
χρησιµοποιεί εκτός
από την πορσελάνη
και χαρτί, ενώ στο τέλος
ζωγραφίζει πάνω
στα αντικείµενα σχέδια
µε µολύβι.

H Aργεντινή
σχεδιάστρια
στο ατελιέ της.

∆είγµατα της δουλειάς
της Gurvich από
το 2005 ώς το 2007.
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κά βρίσκοµαι σε διερευνητικό στάδιο.
Αν έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό µου µε τρεις λέξεις
θα χρησιµοποιούσα τις ίδιες τρεις λέξεις µε τις οποίες περιγράφω τις πορσελάνες: δυνατή, ευαίσθητη, διάφανη.
Το βασικό προτέρηµά µου είναι ότι έχω επιθυµίες και προσπαθώ να τις πραγµατοποιήσω.
Το βασικό µειονέκτηµά µου είναι ότι έχω πάρα πολλές
επιθυµίες...
Ευτυχία είναι να κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να
κάνεις και να νιώθεις ικανοποιηµένος από το αποτέλεσµα.
∆υστυχία είναι να µην µπορείς να κάνεις αυτό που θες – άσχετα µε το τι είναι αυτό που σε εµποδίζει.
Αν δεν ήµουν εγώ θα ήθελα να είµαι κάποιο πνεύµα µέσα
στο «ΜοΜΑ» της Νέας Υόρκης.
Το ιδανικό µέρος για να ζει κανείς είναι οπουδήποτε
µπορεί να είναι χαρούµενος.
Οι ήρωες της καθηµερινότητας είναι αυτοί που κάνουν
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πράγµατα µε ευφυΐα και δηµιουργικότητα.
Οι αγαπηµένοι µου σχεδιαστές είναι δηµιουργοί και αρχιτέκτονες όπως οι Mies van der Rohe και Eero Saarinen. Εκτιµώ
πολύ και τη δουλειά των Jasper Morrison και Joris Laarman.
Οι αγαπηµένες µου καλλιτεχνικές περίοδοι είναι rococo,
60s και 70s, επειδή είναι πολύ πλούσιες καλλιτεχνικά και γενναιόδωρες σε έργα τέχνης. Λατρεύω, επίσης, και τη µοντέρνα
περίοδο για την αυθεντικότητά της.
Οι αγαπηµένοι µου ζωγράφοι Μου αρέσει η ολλανδική ζωγραφική, η ζωγραφική του Giorgio Morandi, η pop ζωγραφική των Άγγλων… Η λίστα είναι ατέλειωτη.
Το δώρο που θα ήθελα να µου κάνει η φύση είναι να διαρκεί περισσότερο η άνοιξη στο Παρίσι, να έχει περισσότερες ηλιόλουστες µέρες και φοίνικες, χωρίς αυτό να προκαλέσει κάποια οικολογική καταστροφή.
Το µότο µου είναι «Προχώρα µπροστά!»
{http://ruth.gurvich.free.fr}
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