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Στο παραπάνω έργο τέχνης φαίνονται πέντε άνθρωποι που κάθονται με κατεύθυνση
προς τον ήλιο. Ο ήλιος συμβολίζει το μέλλον και τη συνέχεια της ζωής, δεν έχουμε
την δυνατότητα να τον δούμε, αλλά καταλαβαίνουμε πως είναι κοντά μας και πως
μας επηρεάζει ή πρόκειται να το κάνει. Ο καλοντυμένος κύριος με το μαξιλάρι στο
πίσω μέρος του λαιμού του εκφράζει τον άνθρωπο που φροντίζει να ξεκουράζεται
και να απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Νιώθει σίγουρος πως οι μέλλουσες εξελίξεις θα
τον  ευνοήσουν και  σκοπεύει  να τις απολαύσει.  Έτσι ,τις περιμένει  αμέτοχος και
χωρίς έγνοιες και άγχος. Οι τρεις αμέσως επόμενες φιγούρες φαίνονται να κατανοούν
τη σημασία των μελλοντικών καταστάσεων και να είναι σε εγρήγορση, αν και ξέρουν
πως από αυτές πρόκειται να ευεργετηθούν. Ιδιαίτερα η πρώτη στη σειρά κυρία είναι
καλά προετοιμασμένη για όσα προβλήματα προκύψουν στο μέλλον. Το γεγονός πως
φοράει το καπέλο ,ώστε να μην καεί από τον ήλιο συμβολίζει τους ανθρώπους που
δεν  φοβούνται  τις  μεταστροφές  τις  τύχης  ,διότι  είναι  σωστά  ενημερωμένοι  και
νιώθουν έτοιμοι για όλα! Όσον αφορά στην πέμπτη  φιγούρα που κάθεται πίσω από
όλες τις υπόλοιπες  και δεν στρέφει το βλέμμα προς τον ήλιο ,σε αντίθεση με τους
άλλους ,εκφράζει  τα άτομα που αδιαφορούν για το μέλλον και  προβληματίζονται
έντονα με το παρόν. Στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού δεν διαφαίνεται αισιοδοξία
και  σιγουριά  για  τη  μελλοντική  του  ζωή  ,γεγονός  που  ίσως  οφείλεται  στην
ταλαιπωρία που υφίσταται  τώρα. Αυτός απορροφάται από άλλα πράγματα, καθώς
ασχολείται με το σήμερα και κάθεται  πίσω από του άλλους με δική του θέληση,
παρόλο  που  υπάρχει  χώρος  και  πιο  μπροστά  ,ίσως  επειδή  θεωρεί  ανούσια  την
απασχόληση με το μετά όταν εξελίσσεται το τώρα...Σκυμμένος μπροστά συμβολίζει
την συνεχή κούραση και το άγχος αυτού που δεν απολαμβάνει τον ήλιο(τη συνέχιση
της ζωής) .Το χαρτί που κρατάει στα χέρια του και διαβάζει ,το οποίο απορροφά την
προσοχή  του  και  τον  εμποδίζει  να  στραφεί  προς  τον  ήλιο,  συμβολίζει  την
επικαιρότητα  και  τα  σύγχρονα  προβλήματα  που  επιβάλλεται  να  αντιμετωπίσει.
Προσωπικά,  θεωρώ πως  σε  ολόκληρο  το  έργο  ο  καλλιτέχνης  θίγει  σε  βάθος  το
πρόβλημα  της  μοναξιάς  και  της  απρόσωπης  συμβίωσης  των
ανθρώπων  ,τοποθετώντας  τις  φιγούρες  τόσο  κοντά  μεταξύ  τους  κι  όμως  τόσο
αποστασιοποιημένες. Δεν μιλούν μεταξύ τους, δεν κοιτούν ο ένας τον άλλον ,δεν
ενδιαφέρονται  να  μάθουν  τι  διαβάζει  η  τελευταία  φιγούρα.  Απλά  αδιαφορούν,
καταδεικνύοντας  την μοναχική και  εγωκεντρική στάση του σύγχρονου ανθρώπου
στην αντιμετώπιση τόσο των προβλημάτων όσο και της ίδιας της ζωής..


