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Narcissus was a hunter, renowned for his beauty. Echo was a nymph, punished by 
Hera to eternally repeat the voice of another.  One day, Echo saw Narcissus in the 
woods and fell deeply in love with him. She started following him and when Narcissus 
felt her presence he shouted "Who's there?". Echo, unable to articulate her own 
thoughts repeated "Who's there?". She eventually revealed her identity but Narcissus 
rejected her love. She was heartbroken and spent the rest of her life in lonely glens until 
nothing but an echo sound remained of her. Nemesis, the goddess of revenge, decided 
to punish Narcissus for his cruelness. She lured him to a lake where he saw his own 
reflection for the first time. Amazed by his own beauty he fell in love with himself and 
eventually died as his love could not be addressed to nothing else than a reflection on 
the water. 

Yiannis Christofides experiments with the failure of Echo and Narcissus to engage with 
the object of their desire, as they both remain trapped either in the image of the Other, 
or of the Self.  Creating a game of reflections, projections and repetitions, Love me 
Tender becomes disturbingly familiar. The uniqueness of the loved object is destroyed 
and revealed as an outcome of an externally imposed social narrative. But yet, having 
disconnected the expression of love from its original connotations, the mystic character 
of the installation calls the visitor to re-create a personal experience through the 
collective expression of love.  

 

Ο Νάρκισσος ήταν ένας κυνηγός φηµισµένος για την οµορφιά του. Η Ηχώ ήταν νύµφη, 
τιµωρηµένη από την Ήρα να επαναλαµβάνει αιώνια τη φωνή του άλλου. Μια µέρα, η 
Ηχώ είδε τον Νάρκισσο στο δάσος και τον ερωτεύτηκε βαθιά. Άρχισε να τον ακολουθεί 
και όταν Νάρκισσος ένιωσε την παρουσία  φώναξε «Ποιος είναι εκεί;». Η Ηχώ, 
ανήµπορη να αρθρώσει τις σκέψεις της, επανέλαβε "Ποιος είναι εκεί;". 
Εντέλει,  αποκάλυψε την ταυτότητά της, αλλά ο Νάρκισσος απέρριψε την αγάπη της. Η 
Ηχώ πληγωµένη, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της σε απόµερες ρεµατιές µέχρι το 
µόνο που απέµεινε από τον εαυτό της ήταν µια ηχώ. Η Νέµεσις, θεά της εκδίκησης, 
αποφάσισε να τιµωρήσει τον Νάρκισσο για τη σκληρότητά του. Τον παρέσυρε σε µια 
λίµνη, όπου είδε το είδωλό του για πρώτη φορά. Μαγεµένος από την οµορφιά του 
ερωτεύτηκε τον εαυτό του και τελικά πέθανε, καθώς η αγάπη του δεν µπορούσε να βρει 
απόκριση σε τίποτα άλλο παρά σε µια αντανάκλαση στο νερό. 
 



Ο Γιάννης Χριστοφίδης πειραµατίζεται µε την αποτυχία της Ηχούς και του Νάρκισσου να 
έρθουν σε επαφή µε το αντικείµενο του πόθου τους, καθώς και οι δύο παραµένουν 
παγιδευµένοι είτε στην εικόνα του Άλλου είτε στην εικόνα του Εαυτού. Δηµιουργώντας 
ένα παιχνίδι αντανακλάσεων, προβολών και επαναλήψεων, το έργο  Love me Tender 
καθίσταται ενοχλητικά οικείο. Η µοναδικότητα του αντικειµένου του πόθου 
καταστρέφεται και αποκαλύπτεται ως αποτέλεσµα µιας εξωγενούς κοινωνικής 
αφήγησης.  Αλλά, έχοντας αποσυνδέσει την έκφραση της αγάπης από τις αρχικές της 
αναφορές, ο µυστηριακός χαρακτήρα της εγκατάστασης καλεί τον επισκέπτη να 
δηµιουργήσει εκ νέου µια βιωµατική εµπειρία µέσα από τη συλλογική έκφραση της 
αγάπης. 
 


