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Στην εικοστή δεύτερη χρονιά των ROOMS που έχουν ως ζητούµενο την ανίχνευση και
παρουσίαση στο ευρύ κοινό των νέων τάσεων και προτάσεων στον εικαστικό χώρο, στον χώρο µας της
Αίθουσας Τέχνης Καππάτος και της Πολιτιστικής Καλλιτεχνικής Αστικής µη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας “Πάνθεον”, στην οδό Αθηνάς 12, έχουµε ξανά την ευκαιρία να ανακαλύψουµε και να
κατανοήσουµε τη σκέψη και το δηµιουργικό έργο των σύγχρονων καλλιτεχνών και θεωρητικών
τέχνης, να προβάλλουµε το σηµαντικό και ουσιώδες και να διευρύνουµε τα όρια της εµβέλειας και
υποδοχής της Σύγχρονης Τέχνης. Σε αυτη τη πορεία µας είχαµε την τύχη να συνεργαστούµε µε
περισσότερους απο 120 Επιµελητές και 300 Καλλιτέχνες και µας έδωσε τη µεγάλη και θερµή
συµπαράστασή του ένα µεγάλο κοινό χιλιάδων φιλότεχνων. Τους ευχαριστούµε όλους και
συνεχίζουµε αυτή την µοναδική εκδήλωση των δηµιουργών της Σύγχρονης Τέχνης, αυτών που η
ενασχόλησή τους µε τα φαινόµενα της εποχής και της καθηµερινότητάς µας, µε την πληθώρα των
εκφραστικών µέσων και εργαλείων, µας ανοίγουν νέους δρόµους στη σκέψη και τη συνείδησή µας.
Μετα την παρουσίαση της Έκθεσης 4ROOMS που έγινε το 1999, στον χώρο της γκαλερί στην οδό
Αγίας Ειρήνης, όπου τα 4 δωµάτια της γκαλερί καθώρισαν και τον αριθµό των συµµετοχών, λόγω του
ενδιαφέροντος για περισσότερες συµµετοχές, αναζητήσαµε χώρο για να παρουσιάσουµε µεγαλύτερο
αριθµό προτάσεων. Η επιλογή ενός ξενοδοχείου για τη παρουσίαση αυτής της έκθεσης, ταυτόχρονα
µε το ζητούµενο για περισσότερες συµµετοχές, ήταν συνάρτηση της επιλογής για αυτόνοµες
παρουσιάσεις καλλιτεχνών στον ίδιο χώρο αλλά και της ανάγκης το σύγχρονο έργο τέχνης να
διεκδικήσει και να καταλάβει τον δικό του προσωπικό, ιδιωτικό και ταυτόχρονα δηµόσιο χώρο, σε
πλήρη αντιστοιχία και αρµονία µε τον χαρακτήρα και το νόηµα του σήµερα. Είχαµε την καλή τύχη να
µας δοθεί αυτή η δυνατότητα απο το Ξενοδοχείο St George Lycabettus και την Οικογένεια Ειρήνης
Βασιλοπούλου και επίσης απο τα Ξενοδοχεία Imperial Hotel και Makedonia Palace στην
Θεσσαλονίκη απο την κ. Τίνα ∆ασκαλαντωνάκη τους οποίους τους ευχαριστούµε θερµά για την
υποστήριξή τους και για το πολύπλευρο και ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για την Τέχνη και τον
Πολιτισµό.

Σε όλη την διάρκεια αυτών των εκθέσεων, αυτή η προσπάθειά µας έχει δείξει και την αντοχή της
αλλά και την αναγκαιότητα και χρησιµότητά της ως ένας τόπος συνάντησης και επικοινωνίας, µια
πλατφόρµα διαλόγου και ανάδειξης προβληµατισµών. Ένας χώρος δικός µας, έρευνας και
στοχασµού, ένας χώρος όπου η ελεύθερη δηµιουργική σκέψη βρίσκει έδαφος να υπάρξει από κοινού,
να παράγει δηµόσιο λόγο και να προσεγγίζει ένα ευρύ κοινό πολιτών που αναζητά την επαφή µε την
πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία.

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης



Σε αυτή τη διερευνητική, ευρεία ανίχνευση των σύγχρονων «τόπων», ζητάµε τη συνεργασία όσο
το δυνατό περισσότερων επιµελητών, νεώτερων όπως και καθιερωµένων, ώστε το αποτέλεσµα να
συγκεντρώνει και να αποκαλύπτει αρκετές από τις υπάρχουσες τάσεις της θεωρητικής σκέψης στον
χώρο της τέχνης. Οι καλλιτέχνες που στη συνέχεια προτείνονται, πιστεύουµε ότι αποτελούν σαφείς
ενδείξεις της σηµερινής εικαστικής πραγµατικότητας στη νέα σύγχρονη τέχνη καθόσον η σύγχρονη
δηµιουργική θεωρητική σκέψη βρίσκεται σε µια αντίστοιχη και παράλληλη πορεία έρευνας του
περιεχοµένου της και αναζήτησης του αντικειµένου της µε την σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία.
Καταδεικνύεται έτσι ο πλουραλισµός των εκφραστικών µέσων, η ανεξαρτησία, ο χαρακτήρας, η
διαφορετικότητα, οι ιδιοµορφίες, η µορφοπλαστική ποικιλία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας όπως
διαµορφώνεται στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα και όπως ενδεχοµένως θα εξελιχθεί.

Μέσα από την ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και το “προσωπικό στοιχείο” του έργου τέχνης, την
πολυσηµία και την συµπαντικότητα του πνευµατικού περιεχοµένου του, την ενδελέχεια της
ιστορικότητάς του αλλά και την ανάγνωσή του σαν µια πράξη ερµηνείας του λόγου του, οικειοποίησης
και µεταφοράς, καταδηλώνεται αφ’ ενός η συνενοχή όσων συν-ενέχονται στην διαδικασία της
εξέλιξης αυτής της πολιτισµικής αξίας και αφ’ ετέρου ο βαθµός εξάρτησης, επιρροής και
αλληλεπίδρασης, καλλιτεχνικής και κοινωνικής, µεταξύ περιφέρειας και κέντρου. Εξετάζεται η
ταυτότητα και η µοναδικότητα του έργου τέχνης, που ισχυροποιείται εµπεριέχοντας ταυτόχρονα
σηµεία και ιδιότητες πολιτισµικής ανεξιθρησκίας και υπέρ-εθνικότητας. Η εξέλιξη των σχέσεων
και των προτάσεων συνέβαλε ώστε να µπορούµε να αναζητούµε και να συνυπάρχουµε ταυτόχρονα
σήµερα και να δηλώνουµε ότι το φαινόµενο της Τέχνης δεν είναι ατοµική υπόθεση αλλά συλλογική.

Με τη βεβαιότητα αυτή αλλά και έχοντας συνείδηση ότι η εξέλιξη των πραγµάτων οφείλεται και
στην πρωτοβουλία όσων εµπλέκονται µε δηµιουργική διάθεση σε αυτό τον ιδιαίτερο πνευµατικό
χώρο, συγκεντρωθήκαµε µια ακόµη φορά, για να ανιχνεύσουµε και να παρουσιάσουµε, µέσα από
αυτή την Έκθεση, τη σύγχρονη πραγµατικότητα στο ευρύτερο εικαστικό περιβάλλον µας.
Παρουσιάζουµε µε την συνεργασία και τις προτάσεις ενός µεγάλου αριθµού επιµελητών νέους
πρωτοεµφανιζόµενους καλλιτέχνες µε τη φιλοδοξία αυτή η πρωτοβουλία µας να αποτελεί µια
πλατφόρµα διαλόγου και συνύπαρξης του λόγου και του έργου.
Ένα όχηµα για τη συλλογική δράση, ένα κοινό δηµόσιο χώρο για τα προσωπικά οράµατα.

Γεράσιµος Καππάτος



Εύη Ζαµπέλη

Η Εύη Ζαµπέλη παρουσιάζει µια ενότητα που αποτελείται από ζωγραφικά έργα µεγάλων δια-
στάσεων όπου έχει σχεδιάσει αποµονωµένα και ερηµικά σπίτια, που δεσπόζουν µε φόντο φα-
νταστικά πολύχρωµα τοπία, των οποίων τα χρώµατα έχουν την παλέτα του ουρανού την ώρα
που ο ήλιος δύει ή ανατέλει.
Το αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερο, µιας και η επιφάνεια των έργων της εµπνέεται από την σειρά από
“µάσκες” που έχει δηµιουργήσει η ίδια και οι οποίες θα εκτεθούν παράλληλα. Οι µάσκες αυτές,
ενώ παραπέµπουν σε τοτέµ λόγω του σχήµατός τους και των χρωµάτων, θυµίζουν παράλληλα
έντονα τις πινιάτες των παιδικών πάρτι.
Η συγκεκριµένη τεχνική αποτυπωµένη στον καµβά µε λάδι, που είναι το υλικό που χρησιµοποιεί
κατ’εξοχήν, δίνει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα στα, κατά τ’άλλα, βιωµατικά τοπία. Τα
περιβάλλοντα που απεικονίζονται, αντλούν την έµπνευση τους από ταξίδια ή ακόµα και περιή-
γηση στα social media. Κάτω από την πινελιά της εικαστικού όµως µεταµορφώνονται µε ένα
πολύ προσωπικό και ιδιαίτερο τρόπο. ∆ηµιουργείται µε αυτόν τον τρόπο µία ατµόσφαιρα που
µεταφέρει τον θεατή σε ένα κόσµο ονειρικό, τον κόσµο της παιδικής του ηλικίας.

Επιµέλεια: Elisabeth Bargue





Στρατής Ταυλαρίδης

The day we will never forget

Στην εγκατάσταση µε τίτλο The day we will never forget, ο Στρατής Ταυλαρίδης, επικε-
ντρώνεται σε ζητήµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία και τους τρόπους διαµόρφωσης της
συλλογικής µνήµης, αντιπαραβάλλοντάς την, παράλληλα, µε την προσωπική µνήµη. ∆ύο γε-
γονότα του σύγχρονου κόσµου –η 11 Σεπτεµβρίου και ο θάνατος της Νταϊάνας– που συ-
γκλόνισαν την κοινή γνώµη και έγιναν παγκόσµιες ειδήσεις, συναρτώνται µε µια «διάσηµη»
ιστορία αυτοθυσίας και έρωτα από την αρχαιότητα, αυτήν του νεαρού Αντίνοου. Οι πηχυαίοι
τίτλοι των tabloids για το σοκ της κατάρρευσης των ∆ίδυµων Πύργων και του τραγικού τέ-
λους της πριγκίπισσας ενέχουν παρόµοια λειτουργία, σε έναν διαφορετικό ιστορικό χρόνο,
µε τα δηµόσια µαρµάρινα γλυπτά του Αντίνοου που κατέκλυσαν την επικράτεια της αχανούς
ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, κάνοντας τη µορφή του οικεία, προσδίδοντάς την µυθικές δια-
στάσεις και διασώζοντάς την στην "αιωνιότητα". Ο Ταυλαρίδης, χρησιµοποιώντας χειρο-
ποίητο χαρτί και χειρουργικό νυστέρι µε το οποίο κόβει και αφαιρεί κοµµάτια χαρτιού
προκειµένου να πετύχει τα επαναλαµβανόµενα συνήθως µοτίβα του και συνδυάζοντας την
εικόνα µε τον λόγο, παρουσιάζει µια πρωτότυπη εικαστική αφήγηση για τις διαστάσεις της
µνήµης και του χρόνου, της ιστορίας και του "µύθου".

Επιµέλεια: ∆όµνα Γούναρη





Βασιλική Κούκου
ΕΕίίννααιι  φφααννεερρόό  ππωωςς  σσττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλιικκήήςς  ΚΚοούύκκοουυ,,  ττοο  ““PPLLAAYY--FFAANNTTAASSYY  WWOORRLLDD””  ((««ΠΠΑΑΙΙΖΖΩΩ--ΦΦΑΑΝΝΤΤΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ»»)),,  ηη  έέννννοοιιαα  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ  δδιιααδδρρααµµααττίίζζεειι  ρρόόλλοο  ππρρωωττααρρχχιικκόό..  ΕΕξξ  ααππααλλώώνν  οοννύύχχωωνν,,  οο  άάννθθρρωωπποοςς  ««ππααίί--
ζζεειι»»� ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  µµιιαα  ααννάάγγκκηη  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααββίίαασστταα,,  µµεε  έένναανν  ττρρόόπποο  σσχχεεδδόόνν  φφυυσσιικκόό..  ΜΜαα  αανν  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι
σσυυννιισσττάά  ττηηνν  ιιδδααννιικκήή  κκααννοοννιικκόόττηητταα  ττηηςς  ππααιιδδιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς,,  εεππηηρρεεάάζζοοννττααςς  κκααθθοορριισσττιικκάά  ττηηνν  ψψυυχχοοσσυυννααιισσθθηη--
µµααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ,,  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττηηςς  εεννηηλλιικκίίωωσσηηςς,,  µµεε  όόλλαα  τταα  ββάάρρηη  πποουυ  φφέέρρεειι,,  δδεενν  ααπποοδδεειικκννύύεε--
ττααιι  εευυννοοϊϊκκόό  γγιιαα  ααυυττόό..  ΈΈχχοοννττααςς  σσυυννεείίδδηησσηη  ααυυττήήςς  ττηηςς  όόχχιι  εευυττυυχχοούύςς  σσυυννθθήήκκηηςς,,  ηη  κκααλλλλιιττέέχχννιιςς  ααπποοππεειιρράάττααιι  νναα
δδοοµµήήσσεειι  έένναα  σσύύµµππαανν  ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  ΆΆκκρρωωςς  ππεεππεειισσµµέέννηη  γγιιαα  ττηη  σσηηµµααννττιικκόόττηηττάά  ττοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  ααννααζζωωοογγοοννηηττιικκήή  κκααιι
σσχχεεδδόόνν  µµααγγιικκήή  ττοουυ  οουυσσίίαα,,  κκααττααδδύύεεττααιι  σσττιιςς  ππααιιδδιικκέέςς  ααννααµµννήήσσεειιςς  ττηηςς  κκααιι  ααννττλλεείί  ααππόό  ααυυττέέςς,,  όόχχιι  θθεεωωρρηηττιικκοο--
πποοιιώώννττααςς  ήή  εερργγααλλεειιοοπποοιιώώννττααςς  ττεεςς,,  ααλλλλάά,,  ααννττιιθθέέττωωςς,,  αανναασσυυννθθέέττοοννττάάςς  ττεεςς  δδυυννααµµιικκάά::  δδηηµµιιοουυρργγώώννττααςς  εεξξ
ααρρχχήήςς  τταα  δδιικκάά  ττηηςς  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  τταα  δδιικκάά  ττηηςς  φφαανντταασσττιικκάά  όόνντταα,,  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττηηςς  ιισσττοορρίίεεςς..

ΚΚααττοορρθθώώννεειι,,  έέττσσιι,,  νναα  δδιιαασσώώσσεειι  κκααιι  νναα  εεππααννααννοοηηµµααττοοδδοοττήήσσεειι  µµίίαα  σσεειιρράά  ππααρραασσττάάσσεεωωνν,,  εεννεερργγεειιώώνν    κκααιι  εερρεε--
θθιισσµµάάττωωνν,,  πποουυ  ηη  εεννήήλλιικκηη  ζζωωήή  θθαα  έέττεειιννεε  νναα  εεξξοοββεελλίίσσεειι..  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  υυλλιικκάά  κκααιι  άάυυλλαα,,  ππλλάάσσµµαατταα  κκααιι  σσκκηηννέέςς
ααππόό  ππααιιδδιικκάά  ββιιββλλίίαα  κκααιι  κκιιννοούύµµεενναα  σσχχέέδδιιαα,,  όόλλαα  ααυυττάά  µµεετταασσττοοιιχχεειιώώννοοννττααιι  κκααιι  σσυυννθθέέττοουυνν  ααππόό  κκοοιιννοούύ  ττοονν  φφαα--
νντταασσττιικκόό  κκόόσσµµοο  ττηηςς  ΒΒ..  ΚΚοούύκκοουυ..  ΈΈνναανν  κκόόσσµµοο,,  όόπποουυ  δδεεκκάάδδεεςς  εεττεερρόόκκλληητταα  όόνντταα  σσααρρκκώώννοοννττααιι  κκααιι  σσυυννυυππάάρρχχοουυνν
ααρρµµοοννιικκάά,,  ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν  κκααιι  ααλλλληηλλοοππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι,,  οοππλλιισσµµέένναα  σσυυχχννάά  µµεε  µµιικκρράά  ήή  µµεεγγάάλλαα  κκέέρραατταα,,  ααππαα--
ρρααίίττηητταα  γγιιαα  ττοο  κκλλίίµµαα  αασσφφάάλλεειιααςς  πποουυ  εεµµππννέέοουυνν..  ΟΟ  θθεεααττήήςς  κκαατταακκλλύύζζεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  εεππιιµµέέρροουυςς  ιισσττοορρίίεεςς  πποουυ
υυφφααίίννοοννττααιι  γγύύρρωω  ααππόό  ααυυττάά  κκααιι  κκααλλεείίττααιι  κκααιι  οο  ίίδδιιοοςς  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  δδιιαα  ττηηςς  φφαανντταασσίίααςς  ττοουυ  σσττοο  ««ααέέννααοο»»  κκααιι
άάννεευυ  κκααννόόννωωνν  ««ππααιιχχννίίδδιι»»..  ΠΠρροοςς  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  εεξξααιιρρεεττιικκάά  κκρρίίσσιιµµηη  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ηη  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν
χχρρωωµµααττιικκώώνν  ττόόννωωνν  ααππόό  µµεερριιάάςς  ττηηςς  κκααλλλλιιττέέχχννιιδδααςς::  χχρρώώµµαατταα  έέννττοονναα,,  λλααµµππεερράά,,  δδιιααυυγγήή  κκααιι  ααττόόφφιιαα,,  πποουυ  δδεενν
υυπποοννοοοούύνν  κκααιι  δδεε  σσυυσσκκοοττίίζζοουυνν,,  ππααρράά  εεννθθοουυσσιιάάζζοουυνν  κκααιι  ππααρραακκιιννοούύνν,,  υυππααγγοορρεεύύοοννττααςς  ττηη  ««σσοοββααρρήή  εελλααφφρρόό--
ττηητταα»»  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  ΘΘεεααττήήςς  κκααιι  έέρργγοο  δδιιααππλλέέκκοοννττααιι,,  όόππωωςς  αακκρριιββώώςς  δδιιααππλλέέκκοοννττααιι  οοιι  µµοορρφφέέςς,,  οοιι  ιισσττοορρίίεεςς
κκααιι  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ππλλαασσµµάάττωωνν,,  όόππωωςς  αακκρριιββώώςς  δδιιααππλλέέκκεεττααιι  ηη  ααφφήήγγηησσηη  µµεε  ττοο  σσττοοιιχχεείίοο  ττηηςς  ττυυχχααιι--
όόττηηττααςς  κκααιι  όόππωωςς  αακκρριιββώώςς  δδιιααππλλέέκκοοννττααιι  τταα  πποοιικκίίλλαα  υυλλιικκάά  ((ππηηλλόόςς,,  ξξύύλλοο,,  ύύφφαασσµµαα))  κκααιι  οοιι  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ττεε--
χχννιικκέέςς  ((ζζωωγγρρααφφιικκήή,,  ππλλαασσττιικκήή,,  αασσααµµππλλάάζζ))  πποουυ  εεππιισσττρρααττεεύύεειι  ηη  κκααλλλλιιττέέχχννιιςς..

ΣΣττηηνν  εεππεείίγγοουυσσαα  ππρροοσσππάάθθεειιάά  ττηηςς  ττόόσσοο  νναα  αανναακκααλλέέσσεειι  τταα  ααιισσθθήήµµαατταα  δδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  ααννεεµµεελλιιάάςς  πποουυ  ττηηςς  ππρροο--
σσέέφφεερρεε  ττοο  ππααιιδδιικκόό  ππααιιχχννίίδδιι,,  όόσσοο  κκααιι  νναα  µµεεττααππλλάάσσεειι  ττηηνν  εεξξωωσσττρρέέφφεειιάά  ττοουυ  σσεε  ««χχααρράά  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς»»,,  ηη  ΒΒ..
ΚΚοούύκκοουυ  υυππεεννθθυυµµίίζζεειι  µµεε  ττρρόόπποο  ππααννηηγγυυρριικκόό  ττηηνν  ααξξίίαα  ττοουυ..  ΠΠααίίζζοοννττααςς  ηη  ίίδδιιαα,,  ππρροοσσκκααλλεείί  κκααιι  ττοονν  θθεεααττήή  νναα  ππααίί--
ξξεειι,,  νναα  αανναακκααλλύύψψεειι  κκααιι  νναα  εεππιιννοοήήσσεειι� ππρροο  ππάάννττωωνν,,  νναα  µµηη  λληησσµµοοννήήσσεειι  ττηηνν  ππηηγγααιιόόττηητταα  κκααιι  ττοονν  εευυεερργγεεττιικκόό  κκααιι
ααππεελλεευυθθεερρωωττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ!!

Επιµέλεια: Πάνος Κουτούλιας





Χρήστος Καλόγηρος
Stepping beyond

Η εµπειρική πραγµατικότητα κατανοείται σε σχέση µε τη διαφορά της από την υπαρκτή πραγµατικότητα,
που βρίσκεται πέρα από αυτό που εµείς συγκρίνουµε µέσω της αισθητικής εµπειρίας. Η τέχνη συχνά προ-
καλεί τη σηµασία των κανόνων και τη συνοχή της εικονιστικής αναπαράστασης στο πλαίσιο διερεύνησης
µιας εννοιολογικής πρότασης και τότε το έργο τέχνης λειτουργεί ψευδαισθησιακά σαν όραµα, σαν πτήσεις
της φαντασίας, αποκτώντας µια αύρα υπερβατική.  
Η ζωγραφική του Χρήστου Καλόγηρου ισορροπεί ανάµεσα στο πραγµατικό και το φανταστικό, σε γεγονότα
και καταστάσεις που συµβαίνουν, που φανταζόµαστε ότι έχουν συµβεί ή ακόµα που θα επιθυµούσαµε να
συµβούν. Οι συνθέσεις του µεταφέρουν την αίσθηση του µυστηρίου και της παραίσθησης που επιτυγχά-
νεται εν µέρει µέσω της συνύπαρξης της γεωµετρικής και της ατµοσφαιρικής προοπτικής, του φωτισµού
και µιας παράδοξης εικονογραφίας. Η γεωµετρία ως µέσο για την κατανόηση του χώρου λειτουργεί στη
βάση της λογικής ανάλυσης, καταλήγοντας σε µια ψευδαίσθηση, αφού βασίζεται στη απόλυτη φύση της
εµπειρίας. Στοιχεία του φυσικού ή του αστικού τοπίου και ανθρώπινες µορφές αναπτυγµένες σε παρα-
τακτική διάταξη, αποδίδονται ρεαλιστικά να επιδίδονται σε καθηµερινές και επαγγελµατικές δραστηριό-
τητες. Η στατική απεικόνισή τους παραπέµπει σε ανθρώπινα οµοιώµατα, δηµιουργώντας την αίσθηση της
αποξένωσης, η οποία ενισχύεται από την αποσπασµατική απεικόνιση τµηµάτων του ανθρωπίνου σώµα-
τος που αποκτούν το χαρακτήρα γλυπτικού µνηµείου. Ο χώρος µοιάζει να διασπάται από την αυστηρή γε-
ωµετρία των µονοχρωµατικών επιπέδων που τον περιβάλει, ενώ ενίοτε η µετατόπιση παραστατικών
στοιχείων προκαλεί µία ένταση ανάµεσα στην εικονογραφία και την αντίληψη του συνόλου, στην πραγ-
µατικότητα και την αναίρεσή της. Παράλληλα, λεπτές λωρίδες που τέµνουν τη ζωγραφική σύνθεση συν-
δέονται συνειρµικά µε το ηλιακό φωτισµό, τις αντανακλάσεις ή την αποσπασµατικότητα και την ταχύτητα
της σύγχρονης τεχνολογίας.  
Ο Χρήστος Καλόγηρος διερευνά τις διαφορετικές βαθµίδες µίας πραγµατικότητας που συνυπάρχει µε τη
φαντασία ή την παραίσθηση, όπου ο χώρος και ο χρόνος παγώνουν αναδεικνύοντας το απεριόριστο πεδίο
των πιθανοτήτων. Οι παράδοξοι χώροι του αποτελούν το περιβάλλον µέσα στο οποίο εξελίσσεται η πλοκή
µιας νέας αφήγησης που κινείται στα όρια ενός παράλληλου κόσµου. Καθώς οι έννοιες και οι αξίες της
ζωής και της ύπαρξης υποβάλλονται σε µια κριτική, ο ανώνυµος άνθρωπος βρίσκεται σε µια αποσπα-
σµατική κατάσταση και ο σύγχρονος αστικός πολιτισµός αµφισβητείται µέσα από τις εκδοχές µιας ονει-
ρικής πραγµατικότητας, όπου η περατότητα και το άγνωστο συγχωνεύονται µε το άπειρο. 

Επιµέλεια: Τάσος Κουτσουρής





Αθηνά Παύλου-Μπενάζη

Dive

Βουτάς στη θάλασσα και ανοίγεις τα µάτια σου. 
Παρατηρείς το σκοτεινό και υγρό περιβάλλον γύρω σου, ακούγοντας µόνο µια συµπυκνωµένη βοή των
όσων βρίσκονται έξω από αυτό. Η κίνηση µέσα στο νερό έχει άλλη ροή. Το φως είναι περιορισµένο και
δηµιουργεί αντανακλάσεις στην επιφάνεια. Βρίσκεσαι στον βυθό και αντιλαµβάνεσαι διαφορετικά
πλέον τις εικόνες και τους ήχους. Τα µάτια σου και τα αυτιά σου συνηθίζουν τη νέα πραγµατικότητα,
όµως δεν µπορείς να κρατήσεις άλλο την ανάσα σου.

Η Αθηνά Παύλου-Μπενάζη, χρησιµοποιώντας τόσο οπτικά, όσο και ακουστικά ερεθίσµατα, δίνει σε
έναν εσωτερικό χώρο µια υποβρύχια διάσταση. Έργα ζωγραφικής και βίντεο καταλαµβάνουν περιµε-
τρικά ολόκληρο το δωµάτιο, δηµιουργώντας την ψευδαίσθηση στον θεατή ότι βρίσκεται µέσα στο νερό
και κοιτάζει έξω από αυτό. Βλέπει τον κυµατισµό του υγρού στοιχείου και το παραµορφωµένο τοπίο
µέσα από το υδάτινο πρίσµα. Όλες οι εικόνες γύρω του είναι θαµπές, τα χρώµατα ψυχρά και οι αντι-
θέσεις του φωτός µε τη σκιά έντονες. Από το περιβάλλον δεν λείπει και το ίδιο το υγρό στοιχείο, το
οποίο λειτουργεί διαθλαστικά, ενώ οι ήχοι που ακούγονται είναι υπόκωφοι και µπάσοι, ενισχύοντας
το αίσθηµα της παρεµβολής του νερού. 

Η εικαστικός αντιλαµβάνεται τη διαδροµή της ύπαρξης σαν µια εσωτερική και µοναχική διαδικασία,
η οποία πραγµατώνεται στα βάθη του ανθρώπινου ψυχισµού και έρχεται αντιµέτωπη µε έννοιες όπως
η µνήµη, η ρευστότητα και η φθορά του χρόνου. Ο θεατής καλείται να βυθιστεί σε αυτό το περιβάλλον
και να πραγµατώσει νοητά το προσωπικό του ταξίδι.

Επιµέλεια: Έλλη Λεβεντάκη





Χριστίνα-Σύλβια Σηµαντήρα

Ring

Μέσα από την διαρκή πάλη της καθηµερινότητας, από τον αγώνα που κάνει ο καθένας από εµάς για επι-
βίωση, γεννιούνται πολλές φορές ερωτήµατα, αµφιβολίες, ιδέες. Η εικαστικός Χριστίνα-Σύλβια Ση-
µαντήρα αποτυπώνει στο έργο της, τη µάχη την οποία δίνει καθηµερινά ως καλλιτέχνης, ως άνθρωπος
και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι κινείται πρακτικά και αιθεροβατεί πνευµατικά µεταξύ τέχνης και αθλη-
τισµού συνειδητοποιώντας τους  κοινούς  τόπους ανάµεσα στον εξωραϊσµό που υφίσταται ο καλλιτέ-
χνης κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας και στην εξάντληση που έχει ο νικητής ή ο ηττηµένος αθλητής
µετά τον αγώνα ή ο σύγχρονος άνθρωπος στο τέλος της µέρας. Η τέχνη και ο αθλητισµός προσπαθούν
να µιµηθούν τις συνθήκες µάχης της καθηµερινότητας, δίνοντας στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση της
ήττας ή της νίκης, της σίγουρης και αδιάφορης τελικά ήττας ή νίκης. Το µποξ άλλωστε και η τέχνη είναι
προϊόντα που επιβιώνουν στην ίδια κοινωνία. Η κιτς αισθητική και ο αφηρηµένος εξπρεσιονισµός ανή-
κουν εξίσου στην τάξη του πνευµατικού πολιτισµού. ∆εν είναι τυχαίο ότι η γένεση της πρωτοπορίας συ-
µπίπτει χρονικά µε τη γένεση επαναστατικών ιδεών. Η εξέλιξη του πνεύµατος είναι µία µάχη, µία
επανάσταση. Όπως έχει σχολιάσει και ο Αµερικανός τεχνοκριτικός Clement Greenberg, «...εάν η πρω-
τοπορία µιµείται τις διαδικασίες της τέχνης, το κιτς µιµείται τα αποτελέσµατά της».
Εάν λοιπόν, το έργο της Σηµαντήρα εκφράζει τον αγώνα που δίνει καθηµερινά, ακόµα κι αν έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε το βασισµένο στον αφηρηµένο εξπρεσιονισµό ζωγραφικό της έργο, µε τα έντονα
ακρυλικά και λάδια κυρίως που πλαισιώνουν οµοιόµορφα το χώρο, το ring που δηµιουργεί, αυτό το
ψευδαισθητικό πεδίο µάχης, µε τα αγαπηµένα της υφάσµατα, δηλωτικά της ξεχωριστής προσωπικό-
τητας του κάθε µαχητή αλλά και τα σύµβολα του δικού της αγώνα, τα γάντια και τον σάκο του µποξ,
πραγµατεύεται έννοιες όπως η σχέση της τέχνης µε τη ζωή και της ζωής µε την τέχνη, ο χρόνος, η
φθορά, η ανθρώπινη ύπαρξη και καταλήγει τελικά να µεταµορφώσει τις συνθήκες αβεβαιότητας που
βιώνει, σε δηµιουργία, σε πνευµατική εξέλιξη.

Επιµέλεια: Ειρήνη-Μαρία Νανούρη





∆ήµητρα Κωνσταντινίδη

‘ὕδωρ’

Η ∆ήµητρα Κωνσταντινίδη στη σειρά έργων ‘ὕδωρ’ διερευνά το στοιχείο του νερού και δηµιουργεί έργα
εµπνευσµένα από ποιήµατα, ιδιωµατισµούς και παροιµιακές εκφράσεις, µέσω της παραδοσιακής τε-
χνικής του κεντήµατος. Ο λόγος χρησιµοποιείται ως εικόνα και ως κείµενο, είναι ρευστός σαν το νερό
και εικονοπλάστης και αντίστροφα το σχήµα του νερού χρησιµοποιείται σαν σχήµα λόγου. Το νερό,
σύµβολο και στοιχείο ζωής, άµεσα συνδεδεµένο µε τον άνθρωπο και τη φύση, αποτυπώνεται µ’ ένα µο-
ναδικό τρόπο. Τα έργα της ∆. Κ. είναι σταγόνες που ξέφυγαν από τον κύκλο του νερού, είναι λέξεις που
αναδύθηκαν από µικρές και µεγάλες ανθρώπινες ιστορίες, είναι η ίδια η ζωή. Η δουλειά της επικε-
ντρώνεται στην ύφανση και χρησιµοποιεί διάφορα υλικά όπως κλωστές, υφάσµατα, κουµπιά, χάντρες
καθώς και διάφορα άλλα υλικά που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και όχι από τον τεχνητό
κόσµο. Το όραµά της ∆.Κ. είναι να δηµιουργήσει µια διαφορετική και ταυτόχρονα ξεχωριστή γλώσσα
µέσα από το χώρο του κεντήµατος. Το ενδιαφέρον της στις κλωστές την οδήγησε στην ενασχόληση της
µε διάφορες τεχνικές όπως το κέντηµα, το πλέξιµο, το patchwork κ.ά. Γοητεύεται από την αργή κί-
νηση του χεριού που παράγει έργο. Είναι µια µικρή, επαναλαµβανόµενη κίνηση που ξεκουράζει το
µυαλό και είναι πολύ δηµιουργική. Ο στόχος της είναι να καταφέρει να συνδυάσει την τέχνη του κε-
ντήµατος µε άλλες µορφές τέχνης (βίντεο, λογοτεχνία, ζωγραφική & ποίηση) και να δηµιουργήσει έναν
ολόκληρο κόσµο που έχει ξεκινήσει από µια και µόνο κλωστή.

Επιµέλεια: Mαρίνα-Σοφία Παπαντωνάκη





Σωτήρης Μπατζιάνας

Ο στρατηγός,

Ήταν ανήσυχος από το πρωί. Όσοι έµπαιναν στο στρατηγείο γύριζαν πίσω κατηφείς. Το σχέδιο µε τον
κωδικό A-G-T φάνηκε να ναυαγεί πριν καλά καλά εξελιχθεί. Υπήρξε µεγάλη αντίσταση από τους έξω,
τους ∆ιάφανους Αναρριχητές. Η οµάδα των ορθών µανιταριών δεν ενίσχυσε τους σκοπούς της κατα-
σταλτικής δύναµης. Οι τερατόµορφες κρήνες δεν απέτρεψαν τις εκροές της αλήθειας. Αντιστασιακά
λουλούδια φύτρωσαν στο Ναό των Ψευδεπίγραφων Παραδοχών. Καταδροµικοί Πτερόδοντες περιέσω-
σαν τους πολύτιµους σπόρους της αρχέγονης ορµής και τους αποθήκευσαν στα διπλά τους στοµάχια µε
την ελπίδα της Αναγέννησης. Η Κοινή Γνώµη θορυβήθηκε και βυθίστηκε στον ύπνο της κοινότυπης
κλίνης της. Η Φύση φύσηξε και παρέσυρε µακριά τη βεβαιότητα ενώ κόσµησε µε τον απαραίτητο  σε-
βασµό και ερωτικό πάθος τα κρανία των πεσόντων.
Ο Στρατηγός ένιωσε την ήττα του βαθιά στα λαστιχένια του κόκαλα. Μία ανθρώπετρα του ψιθύρισε ότι
η εποχή των στρατηγών είχε παρέλθει. «Και ποιος θα είναι ο σκοπός µου τώρα;» µονολόγησε. «Μάλ-
λον η αέναη πτώση από την µια αλήθεια που κατασκεύασες στην άλλη.» «Πότε θα σταθεροποιηθώ;»
«Όταν θα φυτρώσουν λουλούδια στα µάτια σου.»

Επιµέλεια: Φαίη Τζανετουλάκου





Pirro Caridha

Brostakalli Online

Η σύνθεση των τεσσάρων έργων του καλλιτέχνη έχει ως αφετηρία το εργαστήριο που πραγµατoποι-
ήθηκε στα πλαίσια της οµαδικής έκθεσης Brostakalli, µε βασικό ερώτηµα τη θέση του σώµατος στo
δηµόσιo χώρο και ειδικότερα στον ψηφιακό κόσµο. Η πρώτη έκθεση συνειδητά παρουσίασε µια πολ-
λαπλή αισθητική θίγοντας πολλαπλές όψεις του ζητήµατος. Ωστόσο, το επόµενο βήµα ήταν η αποµό-
νωση ενός µόνο καλλιτέχνη που η πρακτική εξετάζει τη ζώνη ασφαλείας του δυνητικού χώρου και
χρόνου του διαδικτύου, όπου οι συνθήκες του ανήκειν και της ταυτότητας διεκδικούνται µε µια άλλη
δυναµική. Ο καλλιτέχνης χρησιµοποιώντας chat πλατφόρµες και live streaming ως µέθοδο προσέγγι-
σης της διαδικτυακής κοινότητας, έχει ως στόχο να δηµιουργήσει έργα που παροτρύνουν τον θεατή να
αναλογιστεί τα όρια της αυτοέκφρασης στον µη ψηφιακό και τον ψηφιακό χώρο αλλά και στις πολλα-
πλές γεωγραφίες που δηµιουργούνται µέσα απο αυτόν.  

Αν και θα µπορούσε να ειπωθεί πως µια τέτοια προσέγγιση εκπροσωπεί κυρίως την αντρική µατιά,
ο ίδιος ο καλλιτέχνης φρόντιζει να αλληλεπιδρά διαδικτυακά χωρίς περιορισµό στο φύλο του συνοµι-
λητή. Η συνειδητή επιλογή να χρησιµοποιηθεί η δύναµη του οπτικού µέσου έχει ως στόχο να προ(σ)κα-
λέσει το κοινό να απελευθερώσει το βλέµµα του χωρίς τελικά να φοβάται να αγκαλιάσει το µη
κοινωνικά αποδεκτό. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του βλέµµατος του θεατή θα χρησιµοποιηθεί για να συλ-
λογιστεί περί της ολοένα και πιο έντονης τάσης της ηδονοβλεψίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα προκαλέ-
σει αρχικά ένα πνευµατικό αναστοχασµό και ύστερα συναίσθηση προς κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα
που προκύπτουν από αυτό. Ελευθερώνοντας το βλέµµα µέσα από τα έργα, σκοπός είναι να δηµιουργη-
θεί ένας νέος διάλογος, ένα προσωπικό αλλά και ελεύθερο µέτρο για το τι σηµαίνει οµορφιά για τoν άν-
θρωπo.

Επιµέλεια: Αριάδνη Τζίκα





Constantina Crickzoni
Ο αναµάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα.

Τι συνιστά σήµερα αµαρτία και ποιος ορίζει τους κανόνες; Μια ερώτηση που δεν µπορεί εύκολα να απα-
ντηθεί µέσα από ένα γενικό πρίσµα και η οποία οδηγεί σε αµφιλεγόµενες και αµφίθυµες απαντήσεις. Η
Κωνσταντίνα Κρικζώνη στα έργα της εξετάζει την φιγούρα και προσεγγίζει το θέµα του πειρασµού, θέτο-
ντας το ζήτηµα της αθωότητας εναντίον της ενοχής και αµφισβητώντας τους συµβατικούς ρόλους των
φύλων.

Η ασάφεια κυριαρχεί στην καλλιτεχνική της προσέγγιση - οι απεικονίσεις των φιγούρων (κυρίως ανθρώ-
πων, αλλά και ζώων) παρουσιάζουν συχνά ανατοµικά παράδοξα. Η γλώσσα του σώµατος έρχεται πολύ
συχνά σε αντίθεση µε την κατά το πλείστον ουδέτερη έκφραση του προσώπου. Η αµφισηµία των έργων της
µπορεί να αποτυπωθεί σένα σώµα που ταυτόχρονα κοιτάει µπροστά αλλά και πίσω και αυτό είναι που κάνει
το έργο της αγαστό και καινοφανές. Αυτή η ποικιλία προοπτικών δίνει στον θεατή την ευκαιρία να προ-
βληµατιστεί για τα πρόσωπα. Η τέχνη της αποδοµεί τα έµφυλα και κοινωνικά στερεότυπα, σε µια προσπά-
θεια να ανοίξει τους ορίζοντες του θεατή σχετικά µε τις συµβάσεις και την κανονικότητα.

Τα κίνητρα της παραµένουν τα ίδια όταν η Κρικζώνη εναλλάσσει τις µεθόδους και τα µέσα της, από το λάδι
και το ακρυλικό σε καµβά, σε υδατογραφίες και γλυπτά. Ο συνδυασµός αφηρηµένων και παραστατικών
στοιχείων, τοποθετηµένων σε συγκεκριµένα χρωµατικά σχήµατα, ενεργοποιεί υποσυνείδητα τον προβλη-
µατισµό του θεατή σχετικά µε τις συµβάσεις σχετικά µε το τι είναι φυσιολογικό.

Οι φιγούρες σκηνοθετούνται θεατρικά, εµπνεόµενες από την ιστορία της τέχνης και την ελληνική µυθολο-
γία , µε ουτοπικά περιβάλλοντα- µπακράουντ που χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τη σκηνή για την εκ-
φραστικότητα των χαρακτήρων. Η βαθιά γνώση των επικαλούµενων συµβόλων δεν αποτελεί ωστόσο
προϋπόθεση για την κατανόηση των έργων της Κρικζώνη, αφού συνδυάζει την προαναφερθείσα ασάφεια,
µε την καλλιτεχνική ευληπτότητα. Το ερώτηµα της αµαρτίας ή τουλάχιστον του πειρασµού παραµένει να
απαντηθεί: ίσως να έχουµε διαφορετική άποψη σε σχέση µε την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας (ή της Και-
νής ∆ιαθήκης). Είναι η στιγµή της κρίσης - αλλά θα πρέπει να κρίνουµε καθόλου;

Όλα τα συναισθήµατα για την ενοχή και την αθωότητα είναι απλώς προϊόντα της δικής µας φαντασίας σύµ-
φωνα µε τα έργα της Κωνσταντίνας Κρικζώνη. Έτσι, αν κάποιος πρέπει να προστατευθεί από τους Φαρι-
σαίους ή τους υποκριτές, θα είναι πάντα ο θεατής, όχι ο καλλιτέχνης.

Επιµέλεια: Isabelle Meiffert & Peter Ungeheuer







11 Επιµελητές προτείνουν Νέους Καλλιτέχνες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 

Elisabeth Bargue Εύη Ζαµπέλη
∆όµνα Γούναρη Στρατής Ταυλαρίδης
Πάνος Κουτούλιας Βασιλική Κούκου
Τάσος Κουτσουρής Χρήστος Καλόγηρος
Έλλη Λεβεντάκη Αθηνά Παύλου-Μπενάζη

Ειρήνη-Μαρία Νανούρη Χριστίνα-Σύλβια Σηµαντήρα
Μαρίνα-Σοφία Παπαντωνάκη ∆ήµητρα Κωνσταντινίδη
Φαίη Τζανετουλάκου Σωτήρης Μπατζιάνας
Αριάδνη Τζίκα Pirro Caridha
Isabelle Meiffert & Peter Ungeheuer Constantina Crickzoni
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