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Καρπός πολυετούς μελέτης του πλούσιου και πολυσχιδούς έργου 
που άφησε η Ελένη Βακαλό, το βιβλίο της Μαρίας Κακαβούλια επιχει-
ρεί μια σφαιρική θεώρηση του έργου της σημαντικής ποιήτριας και τε-
χνοκριτικού. Με κεντρικές έννοιες το σώμα, τις αισθήσεις, τη μορφή, 
την κίνηση και τη συγκίνηση, η συγγραφέας ανασύρει τις κοινές στα-
θερές, τη βαθύτερη συνάφεια που συνέχει τα ποιητικά και τα θεωρη-
τικά γραπτά της Βακαλό. Επιλέγει να εστιά σει σε εκείνες τις όψεις της 
αισθητικής θεωρίας που φωτίζουν ερμηνευτικά και την ποίησή της.

Συζητά την υποδοχή του έργου τέχνης, τη βιωματική σχέση 
τέχνης-κοινού, δείχνει την πολύτιμη συμβολή της Βακαλό στην 
επικοινωνιακή θεώρηση του έργου τέχνης, κυρίως μέσα από τις 
πρωτοποριακές, για την εποχή τους, έννοιες της προσομοίωσης 
και του μεταθεατή.

Μελετά πολυπρισματικά την ποίηση της Βακαλό, σταθμό στη 
μεταπολεμική λογοτεχνία, συζητά τις συγκινησιακές και τις γνωσια-
κές όψεις της γλώσσας της, θίγει τη σχέση της με την παράδοση 
και την πρωτοπορία, ενώ ανιχνεύει συγκεκριμένα σημεία συνάντη-
σης ποιημάτων και δοκιμίων όπως, λ.χ., η όραση και οι αλληγορίες 
της τυφλότητας, η ενσώματη γνώση, η γλώσσα και το άλεκτο.
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Η Μαρία Κακαβούλια γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Σπούδασε βυζαντινή και νεο-
ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και θεωρία λογοτεχνίας, 
ανάλυση λόγου στο Πανεπιστήμιο του 
Birmingham, από όπου και έλαβε το 
διδακτορικό της δίπλωμα. Δίδαξε νε-
οελληνική λογοτεχνία και γλώσσα στο 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου για τρία 
χρόνια (Institut für Byzantinistik, Neu-
griechische Philologie und Byzantini-
sche Kunstgeschichte) και σήμερα είναι 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρητορικής 
και Αφηγηματολογίας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο.

Έχει εκδώσει τα βιβλία Με λέτες για 
τον αφηγηματικό λόγο (Ψυχογιός 2003), 
Interior Mo nologue and its discursive for-
mation in Melpo Axioti’s prose work «Δύ-
σκολες Νύχτες» (εκδόσεις Πανεπιστη-
μίου του Μονάχου 1992), ενώ για το 
βιβλίο της Μορφές και Λέξεις στο έργο 
της Ελένης Βακαλό (Νεφέλη 2005) τιμή-
θηκε από το Υπουργείο Πο λιτισμού με 
το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου και Κριτι-
κής του 2006. Άρθρα, κριτικά δοκίμια 
και μελέτες της στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς 
τόμους και πρακτικά συνεδρίων.
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