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«Θεωρήµατα» για την τέχνη του σήµερα στο ΕΜΣΤ

Φεβρουάριος 09, 2018

Μια έκθεση που επιχειρεί να καταγράψει την σύγχρονη ιστορία της τέχνης τη στιγμή που συμβαίνει, με τίτλο «Θεωρήματα:
Παραγωγικά και αξιωματικά συστήματα», έκανε «ποδαρικό» για το 2018, με τα εγκαίνιά της το βράδυ της Πέμπτης 8 Φεβρουαρίου,
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
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Έκθεση φιλόδοξη, τα «Θεωρήματα» συγκεντρώνουν 18 θεωρητικούς της τέχνης, μέλη της Ένωσης Ελλήνων Τεχνοκριτών AICA Hellas,
και 46 καλλιτέχνες, οι οποίοι παρουσιάζουν έργα τους στην υπόγεια αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, έπειτα από
πρόσκληση των επιμελητών μελών της AICA.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η θεσμοθέτηση μιας μόνιμης διοργάνωσης, που υπολογίζεται να είναι διετής, που στόχο της έχει την
καταγραφή της ιστορίας του παρόντος της τέχνης, όπως τόνισε ο πρόεδρος της AICA Hellas Μανώλης Μαυρομμάτης. «Η τέχνη είναι
μια κατεξοχήν θεωρητική εργασία», σημείωσε παρουσιάζοντας την έκθεση, «που συνίσταται στη διατύπωση και απάντηση
προβλημάτων, ακόμη κι αν αυτό δεν το συνειδητοποιούν οι καλλιτέχνες. Δουλειά των θεωρητικών είναι να ερμηνεύουμε τη σκέψη των
καλλιτεχνών». Μιλώντας για τον τίτλο που επιλέχθηκε για την παρθενική διοργάνωση των «Θεωρημάτων», εξήγησε ότι σηματοδοτεί
την «επιστροφή στη Λογική και στους δύο τρόπους συλλογισμών (παραγωγικό και αξιωματικό) που συνοψίζουν όλη την ιστορία της
τέχνης».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στα «Θεωρήματα» συναντά κανείς ήδη καταξιωμένα ονόματα, που
έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, όπως π.χ. τον Κωνσταντίνο Ξενάκη, τον γλύπτη
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Άγγελος Αντωνόπουλος

Ο προβληματισμός για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα αποτυπώνεται έντονα στα περισσότερα έργα: από τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές ροές (όπως τις αντιπαραβάλλει προσφυώς με τους πρόσφυγες του 1922 ο Μάριος Σπηλιόπουλος), τις σύγχρονες
πολεμικές συγκρούσεις (Γιώργος Χαρβαλιάς), τον ρατσισμό (στον οποίο αναφέρεται το δυσοίωνα ειρωνικό γλυπτό White Power του
Νίκου Τρανού), την αντιπαράθεση Βορρά - Νότου (έτσι όπως αποτυπώνεται στα PIGS, τις πολύχρωμες κουρελούδες του Δημήτρη
Αντωνίτση) ή την κρίση της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης (για την οποία προειδοποιεί με συγκλονιστικό τρόπο ο Άγγελος
Αντωνόπουλος, με το γλυπτό του Η άλλη όψη), μέχρι τη δύσκολη σχέση φύσης και τεχνοεπιστήμης και τις οικολογικές προκλήσεις
που προκαλεί (Γιώργος Τσακίρης).

x
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Μπάμπης Βενετόπουλος
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Παράλληλα, μια σειρά άλλων καλλιτεχνών προβληματίζονται πάνω στην ίδια τους την τέχνη και τις συνθήκες παραγωγής της (όπως
στις κατασκευές που εκθέτουν οι Πάκυ Βλασσοπούλου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη και Κοσμάς Νικολάου), την ιστορία της και την
πρόσληψή της (όπως στην εντυπωσιακή εγκατάσταση Second Papers της Αρτέμιδας Ποταμιάνου), τα υλικά της (όπως στη χάρτινη
πανοπλία του Νίκου Ποδιά) και τις διαδικασίες κατασκευής της (όπως στον εξαιρετικό μαύρο καμβά της Ευγενίας Αποστόλου).
Ταυτόχρονα, δεν λείπουν έργα αυτοαναφορικά (Γιώργος Χατζημιχάλης, Λεπτομέρειες μιας πόλης) ή και αυτοβιογραφικά με έντονα
κρυπτικό χαρακτήρα (όπως τα τρία τετράπτυχα Per il concetto d’arte, του Άρη Προδρομίδη.

Κέλλυ Μενδρινού

Οι προβληματισμοί αυτοί ίσως συμπυκνώνονται με τον καλύτερο τρόπο στο μνημειακό Πέρασμα, ένα γλυπτό της Μαρίας Λουίζου,
υφασμένο σε αργαλειό από μαλλί προβάτου, που υποδέχεται τον επισκέπτη στην είσοδο της έκθεσης. Μια ελεγεία για την αδυναμία
του συλλογικού πένθους σήμερα, που συμπληρώνεται, σε ένα είδος performance, από το υποβλητικό πολυφωνικό τραγούδι, σύνθεση
της ίδιας της καλλιτέχνιδας, το οποίο απέδωσε ομάδα τραγουδιστριών «φορώντας», παράλληλα, τμήματα του γλυπτού...

Άννα Λάσκαρη

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν
Στην έκθεση «Θεωρήματα» συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Άννα Λάσκαρη, Μάρω Μιχαλακάκου, Αιμιλία Παπαφιλίππου (πρόταση
Σωζήτας Γκουντούνα), Κώστας Βαρώτσος, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Νίνα Παπακωνσταντίνου (πρόταση Χάριτος Κανελλοπούλου),
Δημήτρης Τράγκας (πρόταση Λένας Κοκκίνη), Νίκος Παπαδόπουλος (πρόταση Τάσου Κουτσουρή), Νίκη Γκουλέμα (πρόταση
Χριστόφορου Μαρίνου), Θανάσης Πάλλας, Παναγιώτης Τανιμανίδης, Τάσσος Τριανταφύλλου (πρόταση Εμμανουήλ Μαυρομμάτη),
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