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Καλωσόρισες στην έκθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Μπία Ντάβου – Aναδροµική.
Η έκθεση παρουσιάζει το έργο της Μπίας Ντάβου, µίας σηµαντικής ελληνίδας καλλιτέχνιδας, η οποία έζησε
από το 1932 εως το 1996. Από την αρχή της καλλιτεχνικής της πορείας, η Μπία Ντάβου ερεύνησε θέµατα όπως:
η λειτουργία των υπολογιστών, που τη δεκαετία του 1960 ήταν ένα πολύ νέο µέσο, τα µαθηµατικά και η σχέση τους
µε την τέχνη, το Οµηρικό έπος της Οδύσσειας και πως αυτό µπορεί να εµπνεύσει τη δηµιουργία ενός έργου τέχνης,
το ταξίδι, η ίδια η ζωή αλλά και ο θάνατος. Στο φυλλάδιο αυτό που συνοδεύει την έκθεση, θα προσπαθήσουµε
να κατανοήσουµε τον τρόπο που η καλλιτέχνις εργάστηκε και θα εµπνευστούµε από τα έργα της ώστε
να δηµιουργήσουµε και εµείς τα δικά µας.
Οδηγός µας στην περιήγηση θα είναι η γραµµή του χρόνου αλλά και τα ίδια τα λόγια της Μπίας Ντάβου καθώς
η ίδια είχε γράψει πολλές φορές κείµενα για τα έργα της.
Καλή περιήγηση!

© ΕΜΣΤ, 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Αµβρ. Φραντζή 14, 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 210 9242111-2, Φαξ: 210 9245200
E-mail: eduprograms1@emst.gr
www.emst.gr
http://fixit-emst.blogspot.com

H Μπία Ντάβου µιλάει
για το έργο της.....

«Είµαι µόνο ζωγράφος και ψάχνω να βρω πράγµατα µέσα στην ζωγραφική. Μαζί µε τον Παντελή
Ξαγοράρη που τότε έκανε ζωγραφική µε κοµπιούτερ παρακολούθησα, λοιπόν, ένα σεµινάριο για
ένα χρόνο πάνω στην πληροφορική. Αυτή η έρευνα εµένα µ’ ενδιέφερε τελείως µαγικά, µυθικά,
δίχως να έχω σχέση µε τα µαθηµατικά, και πιθανόν γι’ αυτό και δεν κατάλαβα τίποτα άλλο σχεδόν
απ’ τα διαγράµµατα, την προετοιµασία δηλαδή της
σκέψης που προηγείται του προγράµµατος ενός
κοµπιούτερ.
Άρχισα τότε να κάνω ζωγραφικά διαγράµµατα
όπου έβαζα διάφορες σκέψεις και εντολές που,
βέβαια, µε κανένα τρόπο δεν µπορούν να εφαρµοστούν κανονικά σ’ ένα κοµπιούτερ.
Η τρίτη φάση στη δουλειά µου, µετά τα πλέγµατα
και τα διαγράµµατα, είναι τα κυκλώµατα, δηλαδή
από το software µε µάγεψε το hardware. Πάνω σε
µεγάλες πλάκες, λοιπόν, έκανα τις ροές των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων –τα οποία µεταπλάθω–
που βρίσκονται µέσα στα τρανζίστορ ή στα κοµπι-

ούτερ, πάλι όµως µ’ ένα δικό µου τρόπο και χρησιµοποιώντας προσωπικά σύµβολα.
Αρχικά έκανα τις Σειραϊκές ∆οµές µε τελείες και
κουκκίδες και παρουσίασα αυτά τα έργα, σε µεγάλα τελάρα, στο ∆εσµό. Συνειδητοποίησα από εκεί
ότι αν αντικαθιστούσα τους αριθµούς µε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θα µπορούσα να χτίζω σειραϊκές δοµές µε τούβλα, πέτρες, µαξιλάρια, λέξεις
κ.ά., πράγµα το οποίο και έκανα. Χρησιµοποίησα
λοιπόν και τους στίχους της Οδύσσειας και από
κει οδηγήθηκα στο ταξίδι του Οδυσσέα, έργο
χώρου, χρησιµοποιώντας πανιά σαν ιστία γιατί οι
σειραϊκές δοµές σχηµατίζουν πάντα, οπτικά, τρίγωνα. Από τότε, δηλαδή από το ’80 µέχρι σήµερα, όλη µου η δουλειά έχει να κάνει µε ταξίδια και
ιστία. Στην αρχή ήταν λευκά, µετά γίναν µαύρα,
µετά πολύχρωµα µε πολλή ζωγραφική πάνω, τα
οποία χρησιµοποιούσα γα να κάνω περιβάλλοντα
και εγκαταστάσεις στο χώρο».
Μπία Ντάβου
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Γεννιέται η Μπία Ντάβου.

1940

1950

1952
Αρχίζει σπουδές ζωγραφικής στο Εργαστήριο
Ζωγραφικής Ελευθέρων Σπουδών του Κώστα
Ηλιάδη. Η ίδια σε κείµενό της διηγείται: « Ήθελα να
σπουδάσω ζωγραφική, κρυφά, γιατί ο πατέρας µου
δε θα το ενέκρινε οπωσδήποτε. [...] Απογοητευµένη από στενούς χώρους µε πολύ θόρυβο, έφτασα
στην οδό Ασκληπιού 85. Βρέθηκα σ’ ένα µεγαλοπρεπή χώρο µε καβαλέτα, παλαιά έπιπλα, πιάνο
αντίκα, βιτρίνες µε σπάνια βιβλία. Και µπροστά σ’
έναν ευτραφή πατρικό δάσκαλο µε αρυτίδωτο
πρόσωπο, ευγενικό µέτωπο και χέρια παλαιστή ή
πυγµάχου. Με δέχθηκε µε πολλή αγάπη. Είπα µέσα
µου: “Εδώ είναι η θέση σου” και εγκαταστάθηκα.
Από τότε ξεκίνησε για µένα ένα ταξίδι ανακάλυψης
της ζωγραφικής από την αρχή και µια ανήσυχη
αναζήτηση. Ξεκινήσαµε από το σχέδιο. Από ένα
κεφάλι-αυγό χωρίς µάτια µόνο µε επίπεδα και
καµπύλες. Ο δάσκαλος ήταν ο ακριβέστερος σχεδιαστής που γνώρισα ποτέ. […] Θυµάµαι πως
απαιτούσε από µας το ξεπέρασµα της αντιγραφής
από τη φύση, την υπέρβαση, την υπερβολή. Ήταν
ο δάσκαλός µου, ο κουµπάρος µου (µας πάντρεψε µε τον Παντελή Ξαγοράρη το 1962), ο δεύτερος πατέρας µου».

Η Μπία Ντάβου

1958
Συνδέεται µε τον µαθηµατικό και καλλιτέχνη
Παντελή Ξαγοράρη, µε τον οποίο θα παντρευτούν
το 1962. Ολοκληρώνει τις σπουδές της στο εργαστήριο του Κώστα Ηλιάδη

Η Μπία Ντάβου µε τον Παντελή Ξαγοράρη

1960
Πραγµατοποιείται η πρώτη της ατοµική έκθεση
στην γκαλερί Νέες Μορφές. Στην έκθεση παρουσιάζονται ζωγραφικοί πίνακες που απεικονίζουν
ακανόνιστα πλέγµατα, κυρίως µαύρου χρώµατος,
πίσω από τα οποία µπορεί κανείς να διακρίνει
περισσότερα πλέγµατα διαφορετικών χρωµάτων.
Η ίδια σηµειώνει: «Ξεκίνησα µε εξπρεσιονιστική
ζωγραφική προσπαθώντας να εκφράσω, µε αίσθηµα, αυτό που ζούσα».

1963
Γεννιέται ο γιός της Ζάφος.

Σύνθεση, 1966. Aκρυλικό σε µουσαµά

1967
Ακολουθώντας τη λογική των ζωγραφικών της
έργων, παρουσιάζει τρισδιάστατες συνθέσεις από
πλαστικά υλικά στις οποίες χρησιµοποιεί πολύχρωµα και διάτρητα πλέγµατα. Στα έργα αυτά πειραµατίζεται µε νέα υλικά, όπως το πλεξιγκλάς και το
πλαστικό.

Η Μπία Ντάβου µε το γιο της Ζάφο στην Documenta 5
στο Κάσσελ, 1972

«Κάποια στιγµή συνειδητοποίησα ότι στα έργα
µου επάλληλες ζωγραφικές καταστάσεις υπήρχαν
σχεδόν πάντα πίσω από ένα µαύρο πλέγµα. Είχα
πει τότε, σε µια απ’ τις πρώτες µου εκθέσεις, ότι
έτσι άλλωστε αντιµετωπίζω τη ζωή. Αυτό το µαύρο
πλέγµα αποφάσισα γύρω στα 1967 να το κάνω
κατασκευή.
Έτσι, άρχισα να παίζω, χρησιµοποιώντας το ίδιο
πλέγµα σε διαφορετικούς τόνους και χρώµατα, µε
κυρίαρχο πάντα το µαύρο πλέγµα µπρος. Εκείνη
την περίοδο κατάλαβα ότι αυτό που µ’ ενδιαφέρει
πάνω απ’ όλα είναι η έρευνα κι ότι η ζωή µου, για
να έχει ενδιαφέρον, πρέπει να είναι σαν ενός
ερευνητή που συνέχεια σκάβει κα ψάχνει».
Πλέγµα, [1970]. Πλεξιγκλάς και χρώµα

1970

1973
Εµπνέεται από τα διαγράµµατα ροής, τα σχεδιαγράµµατα δηλαδή που περιγράφουν τον τρόπο
λειτουργίας ενός προγράµµατος υπολογιστή και
ξεκινάει τη δηµιουργία ζωγραφικών έργων, καθώς
και κατασκευών από τσίγκο και ξύλο εµπνευσµένων από αυτά τα διαγράµµατα. Ένα χρόνο αργότερα θα εκθέσει τα έργα αυτά στην αίθουσα
τέχνης ∆εσµός, στην ατοµική της έκθεση µε τίτλο
∆ιαγράµµατα.

«Ολόκληρη η δουλειά µου της τελευταίας τριετίας, που εκθέτω, οφείλεται στο δέος και τη γοητεία που µου προκάλεσαν τα διαγράµµατα ροής
(τα οργανογράµµατα που περιγράφουν σχηµατικά
τη λογική διαδικασία ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή), καθώς και στην έντονη
επιθυµία ερεύνης των σηµασιών που αυτά υποκρύπτουν.

∆ιάγραµµα, [1974]
Ακρυλικό σε µουσαµά

Βέβαια κανένα από τα διαγράµµατά µου δεν λειτουργεί έτσι ώστε να µπορή να µεταφραστή σε
γλώσσα του υπολογιστή. Ίσως αυτό να αποτελέση
ένα από τα θέµατα που θα µε απασχολήσουν σε
επόµενα στάδια της δουλειάς µου».

1978
Παρουσιάζει για πρώτη φορά την ενότητα έργων µε
τίτλο Σειραϊκές δοµές. Στα έργα αυτά η Ντάβου
χρησιµοποιεί την αριθµητική ακουλουθία Φιµπονάτσι (Fibonacci), για να οργανώσει τα στοιχεία των
έργων της. Η αριθµητική ακολουθία Φιµπονάτσι,
σύµφωνα µε την οποία κάθε αριθµός προκύπτει
από το άθροισµα των δύο προηγουµένων, προσδιορίστηκε και έγινε γνωστή στον δυτικό κόσµο από
τον Ιταλό µαθηµατικό του Μεσαίωνα Λεονάρντο
Φιµπονάτσι (1175-1240).

«Έργα τέχνης λοιπόν µπορούν να δηµιουργηθούν
µε τη µέθοδο των σειρών Fibonacci ή άλλων σειρών,
κάθε στοιχείο των οποίων προκύπτει από τα προηγούµενα µε ένα νόµο, ορίζοντας έτσι σειραϊκές
δοµές.
Σε χαρτί ή σε πανιά, µε µολύβι, µελάνι, χρώµα ή κλωστή, χρησιµοποιώντας όλων των ειδών τα υλικά και
τεχνολογικά µέσα, ακόµη και µε λινάτσες, πέτρες ή
τούβλα, µπορούµε να υψώσουµε ιδεατές και εννοιο-

Σειραϊκές δοµές, 1978
Μελάνι σε χαρτί µιλιµετρέ

1978
λογικές κατασκευές του νου µε τη µέθοδο που προτείνουν οι σειρές Fibonacci ή άλλες σειρές που οδηγούν σε σειραϊκές κατασκευές, για να δείχνουµε ότι
µπορούµε να βγάλουµε οµορφιά από την τάξη,
δηµιουργικότητα από τη στειρότητα, ελευθερία από
την πειθαρχία, φαντασία από τη λογική και ταυτόχρονα να παραµένουµε ελεύθεροι άνθρωποι».

Σειραϊκές δοµές, 1978

1980

Μολύβι σε χαρτί µιλιµετρέ

1981
Συνεχίζει να αντλεί την έµπνευσή της από την ακολουθία Φιµπονάτσι και δηµιουργεί τις Σειραϊκές
δοµές 2. Στα έργα της ενότητας αυτής αντιγράφει
στίχους του οµηρικού έπους Οδύσσεια οργανώνοντάς τους σε ακολουθία Φιµπονάτσι. Ενώ λοιπόν
στις προηγούµενες Σειραϊκές δοµές χρησιµοποιούσε κυρίως γραµµές και κουκίδες, τώρα κεντάει
σε λινάτσα γράµµατα του Οµηρικού αλφαβήτου
και δηµιουργεί σειραϊκές δοµές προσθέτοντας ή
πολλαπλασιάζοντας τις προηγούµενες σειρές στίχων. Με την αντιγραφή των στίχων της Οδύσσειας, και την απεικόνιση της ακολουθίας Φιµπονάτσι,
δηµιουργούνται τριγωνικοί σχηµατισµοί που µοιάζουν µε ιστία πλοίων. Την ίδια χρονιά, σε µία έκθεσή της, δηµιουργεί περιβάλλοντα µε λευκά ιστία,
που συµβολίζουν την επιστροφή στην πατρίδα,
όπως η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη.

Σειραϊκές δοµές 2 - Οδύσσεια, 1978-1981
Μελάνι και µολύβι σε χαρτί µιλιµετρέ

«Όταν λοιπόν έραβα τη «Σειραϊκή δοµή» στη
λινάτσα και προχωρούσα µε αργό και βασανιστικό
ρυθµό µια δουλειά που µπορούσε να κρατήσει µια
ολόκληρη ζωή, σκεφτόµουν την Πηνελόπη που
ύφαινε συνέχεια περιµένοντας τον Οδυσσέα.
Συνειρµικά (η άσκηση της τέχνης είναι Οδύσσεια
και άλλα παρόµοια) οδηγήθηκα στην ιδέα να αποπειραθώ να οργανώσω το τεράστιο ποίηµα, το
οµηρικό έπος, την «Οδύσσεια», σε «Σειραϊκές
δοµές».
Να χωρίζω, διαβάζοντας και απαγγέλλοντας, τους
στίχους αντί σε ανάπαιστους και ιαµβικούς σε
«Σειραϊκές δοµές».
Ξαναδιάβασα πολλές φορές την «Οδύσσεια» και
άρχισα να γράφω και να ράβω σε πανιά τους οµη-

Σειραϊκές δοµές 2 - Οδύσσεια, 1978-1981
Μελάνι, έγχρωµο µολύβι και µολύβι σε χαρτί µιλιµετρέ

1981
ρικούς στίχους, ακολουθώντας το σειραϊκό σύστηµα και παρακολουθώντας το µέτρο της ανάπτυξής
τους.
Προσπάθησα στο γράψιµο να χρησιµοποιήσω
γράµµατα σχετικά µε αυτά της εποχής του Οµήρου, γιατί αυτό βοηθούσε στην πυκνότητα των
ακολουθιών.
Ξεκινούσα λοιπόν και πάλι, µια δουλειά αργή, νοητική και κάτω από αυστηρό έλεγχο και πειθαρχία.
Σα να ήταν ζήτηµα ζωής και θανάτου το να ξεφύγει ένας στίχος από την καθορισµένη διάταξη».

Ιστία (περιβάλλον), 1981-1982
Ύφασµα

1983
Πραγµατοποιείται η ατοµική της έκθεση στο
∆εσµό µε τίτλο Σειραϊκές δοµές 3 - Στήλες και
σύννεφα. Στην έκθεση παρουσιάζει σχέδια, κολάζ,
ζωγραφικά έργα και ένα περιβάλλον από ιστία µε
µαύρο δίχτυ. Για αυτό το έργο άντλησε την
έµπνευσή της από το ναό του Ολυµπίου ∆ιός στην
Αθήνα, καθώς φαντάστηκε τις στήλες του κατάρτια που δένοντας πάνω τους πανιά θα ταξίδευε
στο χρόνο.

«Βλέποντας από τον «∆εσµό» τις στήλες του
Ολυµπίου ∆ιός, τις φαντάστηκα κατάρτια, που
πάνω τους δένοντας πανιά θα ταξίδευα στον
χρόνο…

Στήλες και σύννεφα, 1983
Mικτή τεχνική

Τα πανιά των πλοίων είναι οι απλούστερες «Σειραϊκές ∆οµές»: σειρές στις οποίες κάθε φορά
προσθέτουµε ή αφαιρούµε ένα στοιχείο.
Οι επεµβάσεις όµως στους αρχαίους ναούς απαγορεύονται… Γι’ αυτό έστησα µέσα στη γκαλερί
το ταξίδι.
Εξάλλου οι στήλες είναι πάντα εκεί, έξω.
∆εν έχεις παρά να τις κοιτάξεις, να τις αισθανθείς,
ή να τις δεις ανάµεσα από τα διάφανα πανιά.
Πανιά που φέρουν τα φευγαλέα και ανασφαλή
σχήµατα των σύννεφων…».
Στήλες και σύννεφα, 1983
Mικτή τεχνική

1990
Τη χρονιά αυτή παρουσιάζει στην αίθουσα τέχνης
∆εσµός µία εγκατάσταση µε τίτλο Επιτάφιος
στην οποία έχει τοποθετήσει δέκα αντίγραφα
φορείων σε κύκλο. Η εγκατάσταση αυτή παραπέµπει στο πολύ γνωστό κείµενο του Θουκυδίδη, τον
Επιτάφιο, στο οποίο ο Περικλής µιλάει για τον
τρόπο που οι Αθηναίοι τίµησαν τους νεκρούς του
Πελοποννησιακού Πολέµου.
∆εν θα µπορούσε κανείς να παραβλέψει επίσης
πόσο σχετικός είναι ο Επιτάφιος µε το πρόβληµα
υγείας που αντιµετώπιζε η Μπία Ντάβου, καθώς µε
αυτό το έργο η καλλιτέχνις διάλεξε να διαπραγµατευτεί το πέρασµα από τη ζωή στο θάνατο.
Άποψη της εγκατάστασης Επιτάφιος, 1990 στην αίθουσα
Τέχνης ∆εσµός

1991
Πηγαίνει για λόγους υγείας στη Βοστόνη για έξι
µήνες, όπου µένει µε το γιο της Ζάφο. Κατά την
παραµονή της στην Αµερική ξεκινάει µια σειρά
από κολάζ σε εφηµερίδες.

[Κολάζ σε εφηµερίδες], 1991. Μικτή τεχνική

1992
Ξεκινάει τη δηµιουργία ενός ηµερολογίου µε τίτλο
Σειραϊκές απο-ανα-δοµές, το οποίο θα διαρκέσει
ένα χρόνο, από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου
1992. Το έργο αποτελείται από 367 σχέδια µε µολύβι σε χαρτί µιλιµετρέ. Σε αυτά αποτυπώνονται
πρόχειρα σκίτσα, σηµεία, αριθµητικές σειρές, γράµµατα, τυχαίες λέξεις, οµηρικοί στίχοι, ιστία, πουλιά,
σταυροί, τριγωνικά σχήµατα, ακαθόριστες µορφές.
Στη συνέχεια η καλλιτέχνις χρησιµοποιεί γόµα για
να σβήσει, να διαγράψει, θα λέγαµε, όσα η ίδια
σχεδίασε. Αυτή η διαδικασία, η δηµιουργία και η
καταστροφή, µας θυµίζει την Πηνελόπη, την Οµηρική ηρωίδα που είχε επινοήσει ένα τέχνασµα για
να εξαπατήσει τους µνηστήρες, υφαίνοντας την
ηµέρα το πέπλο της για να το ξηλώσει το βράδυ.
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«Σειραϊκές απο-ανα-δοµές, 1992
Υλικά: χαρτί µιλιµετρέ, µολύβι µαλακό, γοµολάστιχα.
Σχεδιάζοντας ακολουθίες. Σειρές εικαστικών
συµβόλων-σηµείων όπου κάποιος νόµος πειθαρχίας και τάξης διακρίνεται.
Από τη στιγµή που γεννιέται το σχέδιο αρχίζει η
υπονόµευση και η διάβρωση
Εργαλείο καταστροφής η γοµολάστιχα
∆ιαλύει, καταστρέφει, αφανίζει, αποσυνθέτει.
Στη συνέχεια γίνονται προσπάθειες ανασύστασης, ανασυγκρότησης σε ό,τι έχει αποµείνει».

1996
Η Μπία Ντάβου πεθαίνει στις 11 Αυγούστου.Τον
∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου οργανώνεται από τον
Παντελή και τον Ζάφο Ξαγοράρη έκθεσή της στο
Σπίτι της Κύπρου, στην οποία παρουσιάζονται
πολλά έργα και εγκαταστάσεις της.
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