ΣΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΧΡΟΝΟ
νέοι έλληνες καλλιτέχνες

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ–ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

H νέα έκθεση του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
στο Mέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τ

ο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση µε τίτλο Σε ενεστώτα χρόνο – Νέοι Έλληνες καλλιτέχνες στη Νέα Πτέρυγα του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 13 Δεκεµβρίου 2007 και θα διαρκέσει
µέχρι τις 30 Μαρτίου 2008. Συµµετέχουν 33 νέοι έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι
είτε ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα είτε δραστηριοποιούνται σε πόλεις του
εξωτερικού που αποτελούν διεθνή καλλιτεχνικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το
Βερολίνο, το Άµστερνταµ. Παρουσιάζονται συνολικά 110 έργα που έχουν δηµιουργηθεί
πρόσφατα ή δηµιουργήθηκαν ειδικά γι’ αυτή την έκθεση. Κατά την περιήγησή µας θα διαπιστώσουµε ότι οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες, καθένας µε το δικό του προσωπικό ύφος,
αξιοποιούν όλους τους τρόπους και τα µέσα έκφρασης, από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και
τη φωτογραφία µέχρι και τα µέσα της σύγχρονης ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας.
Τα θέµατα που τους απασχολούν κυρίως είναι: οι υπαρξιακές αναζητήσεις και η αναζήτηση
ταυτότητας, η αλληλεπίδραση ατόµου και αρχιτεκτονικού ή δηµόσιου χώρου, ο διάλογος µε
την ιστορία και την ιστορία της τέχνης, η µαζική κουλτούρα, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
και οι νέες επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
Με οδηγό την εφηµερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, ας απολαύσουµε την έκθεση.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τ

ο ενδιαφέρον των καλλιτεχνών για
τα µέσα του σύγχρονου τεχνολογικού και ηλεκτρονικού πολιτισµού
δεν αποκλείει το ενδιαφέρον για το
παρελθόν, την ιστορία και την καλλιτεχνική παράδοση. Η ιστορία της τέχνης,
η ζωγραφική παράδοση, το έργο µεγάλων δασκάλων περασµένων εποχών δεν
αποτελεί απλώς πεδίο µελέτης και αντικείµενο σπουδής για τους νέους καλλιτέχνες. Αποτελεί και πηγή έµπνευσης.
Ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες της λεγόµενης
µεταµοντέρνας εποχής, από το 1960 κι
έπειτα, στρέφονται στη ζωγραφική παράδοση, την προσεγγίζουν µε τη µατιά του
σήµερα, την οικειοποιούνται. Ας δούµε
πώς «συνοµιλούν» µαζί της κάποιοι από
τους καλλιτέχνες της έκθεσης.

Γ. Τέρνερ, Το Μεγάλο Κανάλι, Βενετία, 1840

Φωτογραφίες σαν πίνακες
ζωγραφικής!
Το τρίπτυχο φωτογραφικό έργο µε τίτλο Περίπατος της Χριστίνας Δηµητριάδη παρουσιάζει
τρεις εκδοχές ενός οµιχλώδους τοπίου, µιας
παραλίας. Στη µία φωτογραφία διακρίνεται µια
ανθρώπινη φιγούρα στον θολό ορίζοντα, ενώ
στις άλλες δύο η ανθρώπινη παρουσία υποδηλώνεται µε τα αποτυπώµατα στην άµµο. Τα
ασαφή περιγράµµατα και η ρευστότητα στην
ατµόσφαιρα υπονοούν τη ρευστότητα των ανθρώπινων συναισθηµάτων. Αυτή η ατµόσφαιρα θυµίζει τους πίνακες των ροµαντικών ζωγράφων, όπως αυτούς του Τέρνερ, όπου και
σ’ αυτούς η φύση καθρεφτίζει ψυχολογικές
διαθέσεις.
(συνεχίζεται σελ. 4) 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
νέα μέσα,
νέες δυνατότητες
έκφρασης και
επικοινωνίας για τους
καλλιτέχνες

Ο

ι σύγχρονοι καλλιτέχνες έχουν σήµερα στη διάθεσή τους µια µεγάλη ποικιλία
από εκφραστικά µέσα και υλικά, µε τα οποία µπορούν να πειραµατιστούν και
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ώστε να εκφράσουν τις ιδέες και τους
προβληµατισµούς τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην παρούσα έκθεση θα δούµε
να συνυπάρχουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφικά έργα, βίντεο και έργα που
δηµιουργήθηκαν µε τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και ψηφιακά µέσα.
Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των σύγχρονων καλλιτεχνών αντιµετωπίζει τα µέσα
αυτά ως πρόκληση και τα αξιοποιεί ποικιλοτρόπως. Ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο δεν αποτελούν µόνο πηγή έµπνευσης και µέσο έκφρασης, αλλά
έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως εναλλακτικοί χώροι όπου οι
καλλιτέχνες µπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

νέοι έλληνες καλλιτέχνες

Και η άλλη πλευρά
του νομίσματος
Το έργο µε το οποίο συµµετέχει στην έκθεση
η Λίνα Θεοδώρου, όπως και τα περισσότερα
έργα της, βασίζεται σε στοιχεία που αναζητά
και συλλέγει από τον παγκόσµιο ιστό. Οικειοποιείται, επεξεργάζεται και παραλλάσσει τα
στοιχεία αυτά δηµιουργώντας έναν εικονικό
κόσµο µε κυρίαρχα τα έντονα χρώµατα και τα
παιδικά σύµβολα. Ταυτόχρονα όµως υπονοεί
και τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου. Μπορείτε να διακρίνετε ποια είναι αυτή και πώς
υποβάλλεται στο έργο της;

Διαδίκτυο και αρχιτεκτονική
Η εικονική πραγµατικότητα του διαδικτύου και το κατά πόσο αυτή µπορεί να επηρεάσει την αρχιτεκτονική έχει απασχολήσει τον αρχιτέκτονα
Ανδρέα Αγγελιδάκη. Στο έργο του Sandbox παρουσιάζει τρισδιάστατες
εκτυπώσεις κτιρίων που έχει σχεδιάσει ο ίδιος για εικονικούς κόσµους,
όπως το Second Life, οι οποίοι έχουν δηµιουργηθεί στο διαδίκτυο,
δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του να τους κατοικήσουν εικονικά ή ακόµα και να δηµιουργήσουν τον δικό τους κόσµο. Στα βίντεο
παρακολουθούµε το αβατάρ του καλλιτέχνη να κινείται σε εικονικά περιβάλλοντα που έχει σχεδιάσει ο ίδιος.

Ένα διαδικτυακό ίδρυμα με κοινωνική προσφορά
Όσοι δυσπιστούν για την προσφορά της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στον τοµέα του πολιτισµού και της
επικοινωνίας ας επισκεφθούν το Ίδρυμα Άντζελο του Άγγελου Πλέσσα. Σε ένα χώρο µε αναφορές τόσο
στο τεχνολογικό παρόν όσο και σε πολιτισµούς του παρελθόντος, όπως στην εποχή του µεσαίωνα, θα
γνωρίσουµε τους στόχους αλλά και την αισθητική του ιδρύµατος, όπως έχουν διαµορφωθεί από τον
ιδρυτή του, τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Γιατί πιστεύετε ότι επέλεξε να παρουσιάσει το δηµιουργό του Ιδρύµατος σαν ιππότη του Μεσαίωνα; Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου ως
µέσου πληροφόρησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων;

Ο

ι ζωγράφοι, οι γλύπτες, γενικά
οι καλλιτέχνες των εικαστικών
τεχνών δουλεύουν µε το µυαλό, µε τα συναισθήµατα αλλά και µε τα
χέρια τους. Σε κάποια έργα µάλιστα η
χειρωνακτική διαδικασία δηµιουργίας
τους είναι ιδιαίτερα εµφανής.

Ευτελή υλικά, κυρίως διαφορετικούς τύπους
χαρτιού, χρησιµοποιεί και η Ντόρα Οικονόµου
στην εγκατάσταση µε την οποία συµµετέχει
στην έκθεση.
Μόνο που εδώ η καλλιτέχνις αφήνει ηθεληµένα το έργο της ηµιτελές, επιτρέποντάς
µας να διακρίνουµε όλα τα στάδια της κατασκευής του. Τι πιστεύετε πως θέλει να τονίσει
µε αυτό;

Λύση στις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει
το αστικό περιβάλλον στην ψυχολογική µας
διάθεση υπόσχεται να δώσει η διαδικτυακή
εταιρεία της Ίριδας Τουλιάτου, προτείνοντας
παρεµβάσεις στο αστικό τοπίο και προσφέροντας οδηγίες για τη δηµιουργία ενός ιδανικού
περιβάλλοντος. Πιστεύετε πως µια τέτοια εταιρεία µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτά που
υπόσχεται;
Η χειρωνακτική διαδικασία κατασκευής είναι
εµφανής και στις γλυπτές κατασκευές του Κωστή Βελώνη, για τις οποίες χρησιµοποιεί υλικά
που προέρχονται από το αστικό και το φυσικό
περιβάλλον: καδρόνια οικοδοµών, σπασµένα
έπιπλα, κιτς διακοσµητικά αντικείµενα και κλαδιά δέντρων. Διαβάστε τους τίτλου των έργων
του. Τι διάθεση µαρτυρούν;

Έχετε δει το σπίτι και τη γειτονιά σας όπως
φαίνεται μέσα από το Google Earth;
Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης αξιοποιεί τις πανοραµικές απόψεις περιοχών που µας παρέχουν οι δορυφορικές φωτογραφίες της υδρογείου
και τις οποίες µπορούµε να αναζητήσουµε µέσω του Google Earth:
στο έργο του ΕΞΤΡΑΝΥΜΙΑ #1 προσθέτει στην ψηφιακή αυτή εµπειρία
τις προσωπικές µνήµες, τις αφηγήσεις και τα βιώµατα ανθρώπων που,
όπως ο ίδιος, συνδέονται συναισθηµατικά µε την ευρύτερη περιοχή
του Βόλου και του Πηλίου. Ονόµατα που έχουν δώσει οι ίδιοι σε γνωστά ή σε άγνωστα σηµεία της περιοχής και τα οποία αποτελούν τα προσωπικά τους «καταφύγια» δηµιουργούν ένα νέο χάρτη και χαράσσουν
µια συναισθηµατική διαδροµή, καλώντας µας να προσεγγίσουµε την
περιοχή µέσα από εµπειρίες και αναµνήσεις άλλων.

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΩΣ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ

Οι φωτογραφίες του Πέτρου Χρυσοστόµου
προϋποθέτουν την κατασκευή µικροσκοπικών
αρχιτεκτονικών µακετών, τις οποίες δηµιουργεί ο ίδιος µε ευτελή υλικά, όπως µπαλόνια,
τσίχλες, υφάσµατα. Στη συνέχεια φωτογραφίζει
τους πολυτελείς εσωτερικούς χώρους που προκύπτουν από τη δεξιοτεχνική χρήση των φτηνών
καθηµερινών υλικών που χρησιµοποιεί.

taH pagh taHbe ή
Να ζει κανείς ή να μη ζει;
Υπαρξιακά ερωτήµατα, όπως αυτά που εκφράζονται διά στόµατος
Άµλετ, απασχολούν καλλιτέχνες κάθε εποχής. Τι γίνεται όταν τέτοιου
είδους ερωτήµατα εκφράζονται στην τεχνητή γλώσσα klingon της οµώνυµης φανταστικής φυλής εξωγήινων που γνωρίσαµε στην αµερικανική
τηλεοπτική σειρά Star Trek; Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, η γλώσσα
klingon έχει εξαπλωθεί µέσω διαδικτύου καθώς έχει βρει αρκετούς
θιασώτες, κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίοι επικοινωνούν διαδικτυακά χρησιµοποιώντας αυτή τη γλώσσα. Τι αίσθηση σας δηµιουργούν οι εικόνες
στο βίντεο της Μαρίας Άντελµαν σε συνδυασµό µε τα ακατανόητα λόγια της ηχητικής επένδυσης;

3

Και μία έκπληξη!
Την ηµέρα των εγκαινίων, ο Γιώργος Σαπουντζής, µαζί µε µια οµάδων παιδιών από την
Ε΄ και τη ΣΤ΄ τάξη του 74ου Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών, πραγµατοποίησε µια δράση µε
τίτλο After Electricity: το υπόλοιπο μιας αρχής, στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το άγαλµα του Ελευθερίου Βενιζέλου που βρίσκεται στο πάρκο
«ζωντάνεψε» από τα χρώµατα, τους ήχους και τις πόζες των παιδιών που παρατάχθηκαν
γύρω του.

Ο µουσικός και εικαστικός καλλιτέχνης Αθανάσιος Αργιανάς µεταφράζει τις µουσικές του
συνθέσεις σε γλυπτικές κατασκευές από υλικά όπως το ξύλο και ο χαλκός. Επινοώντας
αυθαίρετες µεθόδους αντιστοίχησης ανάµεσα
στις µουσικές συνθέσεις και στα σχήµατα, τα
µεγέθη και τη δοµή των εικαστικών του συνθέσεων, κατασκευάζει έργα µε εµφανές το
στοιχείο της επανάληψης και της κυκλικής
δοµής.
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 (συνεχίζεται από σελ. 1)

Συνάντηση δύο πολιτισμών: Ανατολής και Δύσης
Στο έργο της Ελένης Καµµά σµίγουν οργανικά µοτίβα από πλακάκια ισλαµικού τεµένους
του 16ου αιώνα µε τα γεωµετρικά σχήµατα γνωστού µοντέρνου πίνακα του Πιτ Μόντριαν.
Βρίσκετε αρµονικό το αποτέλεσµα; Ποιους συµβολισµούς υπαινίσσεται η καλλιτέχνις µε
αυτή τη σύζευξη;

Κλ. Λορέν, Τοπίο, 1637-39

Κ. Ντ. Φρίντριχ, Δύο άντρες που θαυμάζουν το
φεγγάρι, π. 1830

Ζωγραφική με θέμα το τοπίο

Ο Γιάννης Κονταράτος, στα µεγάλου µεγέθους ζωγραφικά του έργα, χρησιµοποιεί µορφολογικά στοιχεία τόσο από τη βυζαντινή ζωγραφική όσο και από τη µοντέρνα. Μπορείτε
να αναφέρετε κάποια από αυτά τα στοιχεία;
Πώς λειτουργούν οι χρωµατικές αντιθέσεις
στους πίνακές του;

Το τοπίο έχουν ως θέµα και τα ζωγραφικά έργα του Βαγγέλη
Γκόκα. Αναγνωρίζετε κοινά στοιχεία στις φωτογραφίες της
Δηµητριάδη και στα έργα του Γκόκα; Ποια κοινά στοιχεία προσδίδουν στα τοπία τους ποιητικότητα και στοχαστικότητα; Ποια
στοιχεία της ζωγραφικής των Κλοντ Λορέν, και Κάσπαρ Νταβίτ
Φρίντριχ πιστεύετε ότι έχουν γοητεύσει τον Γκόκα;

Η λογοτεχνία εμπνέει τους εικαστικούς καλλιτέχνες
Από την ιστορία της τέχνης, συγκεκριµένα της λογοτεχνίας, αντλεί την έµπνευσή της η Νίνα Παπακωνσταντίνου. Με έναν προσωπικό τρόπο συνδιαλέγεται
µε την «Κόλαση» και τον «Παράδεισο» από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, αντιγράφοντας τα κείµενα σε πυκνά επάλληλα στρώµατα. Οι δύο επιφάνειες που
δηµιουργούνται µε αυτή την τεχνική εγγράφουν στον τοίχο δύο «πύλες», σαν
περάσµατα από τον φυσικό κόσµο στον οποίο κινούµαστε προς έναν κόσµο
άγνωστο, µη ορατό, µυστήριο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Γιώργης Γερόλυµπος, στις δύο φωτογραφίες
της έκθεσης, αποτυπώνει µε το φακό του το ίδιο
σηµείο του ορίζοντα σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές µε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.
Μπορείτε να συγκρίνετε την ατµόσφαιρα στις
φωτογραφίες του Γερόλυµπου µε αυτή στο τρίπτυχο της Δηµητριάδη;

Τα τρία ζωγραφικά έργα του Ηλία
Παπαηλιάκη βασίζονται σε λεπτοµέρειες έργων µεγάλων δασκάλων της ιστορίας της τέχνης, του
Ρούµπενς, του Τιέπολο και του Τιντορέτο, τα οποία έχουν ως θέµα
σκηνές βίας και µάχες ανάµεσα σε
ανθρώπους, ζώα και θεούς. Αφού
αντιγράψει την εικόνα-πρότυπο,
«σβήνει» σταδιακά ένα µέρος της
σκηνής προσθέτοντας επάλληλες
στρώσεις µαύρου χρώµατος και
αφήνοντας µόνο ένα µέρος από τις
µορφές να αναδύονται µέσα από
το σκοτάδι. Ο θεατής µπορεί να
αναπλάσει µε τη φαντασία του την
αρχική αφήγηση.
Τι πετυχαίνει µ’ αυτό τον τρόπο;

Π. Ρούμπενς, Το κυνήγι της τίγρης, π. 1616

Κ

οινωνικές και πολιτικές πτυχές της ιστορίας αποτελούν συχνά για τους σύγχρονους καλλιτέχνες αντικείµενα επανεξέτασης. Πλάι στην επίσηµη εκδοχή της
ιστορίας, τα έργα τους προτείνουν µια άλλη εκδοχή, αναδεικνύοντας ή επανανοηµατοδοτώντας πλευρές της ιστορίας µέσα από τη µατιά του καλλιτέχνη.

Δημοσιογραφική προσέγγιση
– Σκηνοθετική προσέγγιση

Καλλιτέχνης
σαν ιστοριοδίφης

Την υποκειµενική αφήγηση ενός πρωταγωνιστή πρόσφατων ιστορικών γεγονότων και τη
µυθοπλαστική ανακατασκευή της από έναν
επαγγελµατία σεναριογράφο αντιπαραβάλλει
ο Στέφανος Τσιβόπουλος στο έργο του µε
τίτλο Η Συνέντευξη. Διατυπώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά µε τις δύο εκδοχές της
συνέντευξης.

Ο Βαγγέλης Βλάχος, αφού µελέτησε και επαναταξινόµησε το αρχειακό υλικό µιας χουντικής εφηµερίδας, τον Ελεύθερο Κόσμο,
µας παρουσιάζει φωτογραφικά
ντοκουµέντα που καλύπτουν το
χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Ιούνιο
του 1982: κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα καθώς και εικόνες
της καθηµερινότητας ζωντανεύουν µέσα από φωτογραφίες της
εποχής. Χωρίς να επιδιώκει την
επιστηµονική τεκµηρίωση, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να δηµιουργήσει, µέσα από το αποσπασµατικό
αρχειακό υλικό, µια αφήγηση της
πρόσφατης ιστορίας. Με τον τίτλο του έργου του, 1981 (Allagi),
παραπέµπει στο σύνθηµα που
έφερε στον προεκλογικό του
αγώνα το κόµµα που κέρδισε τις
εκλογές το έτος 1981 και στις
αλλαγές που συντελέστηκαν στην
ελληνική κοινωνία µε χρονική
αφετηρία το έτος αυτό.
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ΟΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΣΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΧΡΟΝΟ

ΣΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΧΡΟΝΟ

νέοι έλληνες καλλιτέχνες

νέοι έλληνες καλλιτέχνες

Η

αναζήτηση της ταυτότητας, τα ερωτήµατα σχετικά µε την ανθρώπινη
ύπαρξη, η σχέση του εγώ µε τους άλλους και η σχέση του ανθρώπου
µε το περιβάλλον αποτελούν κυρίαρχα ζητήµατα της τέχνης κάθε εποχής. Πώς διατυπώνονται τέτοιου είδους ζητήµατα στο έργο των νέων Ελλήνων
καλλιτεχνών; Ας δούµε κάποια δείγµατα µέσα από τα έργα της έκθεσης.

Το ταξίδι ως υπαρξιακή αναζήτηση
Το ταξίδι υπήρξε πάντα σύµβολο της αναζήτησης της γνώσης, του εγώ
και των άλλων ή του εγώ µέσα από τους άλλους.
Μια τέτοια περιπλάνηση πραγµατοποίησε ο Αλέξανδρος Γεωργίου σε
χώρες της Ανατολής και της Δύσης αλλά και µέσα στην ίδια του την
πόλη, την Αθήνα. Από αυτά τα ταξίδια προέκυψε το έργο του Χωρίς δικό
μου όχημα, το οποίο αποτελείται από επιζωγραφισµένες φωτογραφίες
και κάρτες, κείµενα που περιγράφουν τις εµπειρίες του, διάφορα αντικείµενα και γενικά οτιδήποτε εµπεριέχει στοιχεία από τους πολιτισµούς
µε τους οποίους ήρθε σε επαφή. Μπορείτε να διακρίνετε µέσα από το
υλικό αυτό τον προσωπικό τρόπο µε τον οποίο ο καλλιτέχνης βίωσε την
περιπέτεια της µετακίνησης και το σχόλιό του για τον σύγχρονο δυτικό
τρόπο ζωής;

Ένα άλλο είδος ταξιδιού θα βιώσουµε προσεγγίζοντας τα έργα της Ντιάνας Μαγγανιά µε
τίτλο Kάτι σχετικό με τη συνείδηση (πέρασμα
προς) και Kάτι σχετικό με τη συνείδηση (νησί).
Για τι είδους ταξίδι πρόκειται; Μπορείτε να
εξηγήσετε τους τίτλους των έργων της;

Τι αίσθηµα σας προκαλεί η περιπλάνηση στο
αστικό τοπίο στο βίντεο του Γιώργου Δρίβα;
Ποια συναισθήµατα πιστεύετε ότι διακατέχουν
τους πρωταγωνιστές τους;

Τα ζωγραφικά έργα της Μανταλίνας Ψωµά δεν αποτελούν απλώς ρεαλιστικές απεικονίσεις
εσωτερικών χώρων. Αναδίδουν µια ατµόσφαιρα µυστηριακή, υποβλητική και συναισθηµατικά
φορτισµένη. Οι χώροι αυτοί µοιάζουν οικείοι και ταυτόχρονα ψυχροί και ξένοι, δηµιουργούν
την αίσθηση ότι µέσα στην τάξη και τη γαλήνη ελλοχεύει µια απειλή! Υποβάλλουν τον εσωτερικό
κόσµο και τις ψυχολογικές καταστάσεις των προσώπων που ζουν σ’ αυτούς τους χώρους και
παρακινούν το θεατή να σκεφτεί τις δικές τους υπαρξιακές αναζητήσεις.
Συγκρίνετε τους τακτοποιηµένους χώρους στους πίνακες της Μ. Ψωµά µε τον αλλόκοτο
χώρο στο έργο Parallel Worlds της Έμι Αβόρα. Παρατηρήστε τις γραµµές, τα σχήµατα, το χρώµα,
το φως και την προοπτική στον πίνακα της Ε. Αβόρα.
Τι συναισθήµατα σας προκαλεί;

Σε εσωτερικούς χώρους βρίσκονται και οι
πρωταγωνιστές των φωτογραφικών έργων του
Πάνου Κοκκινιά. Μπορείτε να περιγράψετε τη
συναισθηµατική κατάσταση της κοπέλας στη
φωτογραφία µε τίτλο Diana; Πώς θα χαρακτηρίζατε την ατµόσφαιρα που κυριαρχεί στη φωτογραφία µε τίτλο Evening Sun;

Στα σχέδια µε κάρβουνο της Κατερίνας Χρηστίδη πρωταγωνιστεί µια
µοναχική φιγούρα. Το φύλο, η ηλικία και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως και ο χώρος που το περιβάλλει, είναι ασαφή και ακαθόριστα. Οι εκφράσεις του προσώπου είναι κι αυτές αινιγµατικές και αµφίσηµες, µπορούν να χαρακτηριστούν µελαγχολικές, τραγικές αλλά και
κωµικές. Θυµάστε τον εαυτό σας να βρίσκεται σε ψυχολογική διάθεση
τέτοια ώστε τα συναισθήµατά σας να είναι ρευστά ή και αντιφατικά;

Η ηχητική εγκατάσταση του Μάκη Φάρου
αποτελεί
–σύµφωνα µε τον ίδιο– «ένα
χώρο που µπορεί να
χαρακτηριστεί
ως
στοιχειωµένος
από
φωνές και ήχους ανθρώπων που έχουν
υποστεί δοκιµασίες».
Πώς αισθάνεστε όταν
βρίσκεστε σ’ αυτόν το
χώρο και τι αισθήµατα σας προκαλεί το πυκνό πλέγµα καλωδίων και
ακουστικών που κρέµονται λίγο πιο πάνω από το κεφάλι σας;

ΚΟΜΙΚ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ: ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των αγαπηµένων
στους νέους κάθε ηλικίας κόµικ είναι ο συνδυασµός εικόνας και λόγου. Αυτόν το συνδυασµό
υιοθετεί ο Poka-Yio (Πολύδωρος Καρυοφύλλης) στα τριάντα συνολικά σχέδια µε τα οποία
συµµετέχει στην έκθεση. Παρατηρήστε τους
χαρακτήρες και τα γραπτά σχόλια ή τις περιγραφές στα σχέδια αυτά. Πιστεύετε ότι συνθέτουν όλα µαζί µια ενιαία και γραµµική αφήγηση, όπως οι εικόνες των κόµικ, ή λειτουργούν
κάπως αλλιώς; Ποια διάθεση του καλλιτέχνη
µαρτυρούν τα σχέδιά του;

Η μαγεία των
αντιφάσεων

Το έργο της Βασιλείας Στυλιανίδου µας µεταφέρει στη σφαίρα του ιδιωτικού χώρου. Πώς
λειτουργεί η ερµητικά κλειστή κατασκευή από
τσιµέντο;
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Οι δύο προβολές στη βιντεοεγκατάσταση του
Χριστόδουλου Παναγιώτου αναφέρονται στο
πριν και το µετά ενός ξέφρενου γλεντιού σε
ένα χώρο που προετοιµάστηκε ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. Πώς λειτουργεί η απουσία των
πρωταγωνιστών όσων µεσολάβησαν; Διακρίνετε το σχόλιο του καλλιτέχνη σχετικά µε παρόµοιους τρόπους ψυχαγωγίας;

«Έχω τιθασεύσει τις σκιές που περιπλανιούνται
από κόσμο σε κόσμο για να σπείρουν το θάνατο
και την τρέλα…»: είναι ο παράξενος –και καθόλου σύντοµος!– τίτλος του έργου του Δηµήτρη
Φουτρή. Τον έχει δανειστεί από το διήγηµα
επιστηµονικής φαντασίας Από το υπερπέραν
του Χάουαρντ Λάβκραφτ και είναι η τελευταία
φράση του τρελού επιστήµονα-πρωταγωνιστή της ιστορίας. Η ζωγραφική εγκατάσταση
του Δ. Φουτρή εικονογραφεί τη φανταστική
ηλεκτρική συσκευή που εφηύρε ο ήρωας
του διηγήµατος, η οποία είχε τη δυνατότητα
να κάνει ορατό το κακό που αιωρείται στην
ατµόσφαιρα. Μπορείτε να αναφέρετε κι άλλα
παραδείγµατα έργων από τη λογοτεχνία και
τον κινηµατογράφο, τα οποία έχουν ως θέµα
την πάλη µεταξύ του «καλού» και του «κακού»;
Πώς συµβολίζεται συνήθως το «κακό»;

Βγαλµένα µέσα από κόµικ µοιάζουν και τα γλυπτά του Διονύση Καβαλλιεράτου, αν και αναφέρονται σε ένα άγαλµα της ρωµαϊκής περιόδου:
το Κολοσσιαίο άγαλμα του Κωνσταντίνου, ύψους δώδεκα µέτρων, τα
σωζόµενα τµήµατα του οποίου φυλάσσονται σήµερα στο Μουσείο του
Καπιτωλίου στη Ρώµη. Ο Δ. Καβαλλιεράτος, ενώ διατηρεί κάποια στοιχεία από το πρότυπό του, όπως το µέγεθος και την τοποθέτηση σε
βάθρο, τα παρουσιάζει ανεστραµµένα και µε κωµικό τρόπο παραµορφωµένα. Γιατί πιστεύετε ότι επιλέγει να τα παρουσιάσει έτσι; Τι θέλει να
σχολιάσει µέσα από την παρωδία και τη διακωµώδηση;
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ΣΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΧΡΟΝΟ
νέοι έλληνες καλλιτέχνες

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ –
γνωρίστε τους καλύτερα, συνοµιλήστε µαζί τους!
Μαζί µε τον τόπο καταγωγής και τον τόπο όπου ζουν και εργάζονται σήµερα, δίνουµε την ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική διεύθυνση των καλλιτεχνών. Έτσι, αν θέλετε να µάθετε περισσότερα
στοιχεία για κάποιον ή για κάποιους από τους καλλιτέχνες της έκθεσης, ή αν θέλετε να τους πείτε
τη γνώµη σας, να κάνετε ένα σχόλιο για το έργο τους ή να συνοµιλήσετε µαζί τους, µπορείτε να
αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που µας παρέχει η ηλεκτρονική τεχνολογία!

Έµι Αβόρα (Κέρκυρα, 1978)
Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
erasmiavora@yahoo.co.uk
es@stpaulsschool.org.uk
Ανδρέας Αγγελιδάκης (Αθήνα, 1968)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
www.angelidakis.com
http://www.angelidakis.com/_PAGES/bio.htm
a@angelidakis.com
Μαρία Άντελµαν (Αθήνα, 1971)
Ζει και εργάζεται στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα
Υόρκη.
chezmaman@hotmail.com
Αθανάσιος Αργιανάς (Αθήνα, 1976)
Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
aargianas@googlemail.com

Ντιάννα Μαγκανιά (Ουάσινγκτον, 1967)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
deannamaganias@hotmail.com
Ντόρα Οικονόµου (Αθήνα, 1974)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
do_eco@yahoo.gr
Χριστόδουλος Παναγιώτου (Λεµεσός, 1978)
Ζει και εργάζεται στη Λεµεσό.
panchristo@hotmail.com
http://christodoulospanayiotou.com
Ηλίας Παπαηλιάκης ( 1970)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
papilias@in.gr
Νίνα Παπακωνσταντίνου (Αθήνα, 1968)
Ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα και στην Αθήνα.
nina@art-omma.org

Κωστής Βελώνης (Αθήνα, 1968)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
www.kostisvelonis.blogspot.com
www.velonisworks.blogspot.com
kostisvelonis@hotmail.com

Άγγελος Πλέσσας (Αθήνα, 1974)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. www.angeloplessas.
com
www.angelosays.com

Βαγγέλης Βλάχος (Αθήνα, 1971)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
vlahosva@yahoo.com

Poka-Yio (Αθήνα, 1970)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
poka-yio@poka-yio.com

Γιώργης Γερόλυµπος (Παρίσι, 1973)
Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
yerolymbos@hotmail.com

Γιώργος Σαπουντζής (Αθήνα, 1976)
Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.
yorgos@gmx.de

Αλέξανδρος Γεωργίου (Αθήνα, 1972)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
al.georgiou@gmail.com

Βασιλεία Στυλιανίδου (Θεσσαλονίκη, 1967)
Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και την Αθήνα.
www.stylianidou.com

Βαγγέλης Γκόκας (Κόρινθος, 1969)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
vangelis.gokas@gmail.com

Ίρις Τουλιάτου (Αθήνα, 1981)
Ζει και εργάζεται στο Παρίσι και στην Αθήνα.
iris.touliatou@ensba.fr

Χριστίνα Δηµητριάδη (Θεσσαλονίκη, 1967)
Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.
xdim@gmx.net

Στέφανος Τσιβόπουλος (Πράγα, 1973)
Ζει και εργάζεται στο Άµστερνταµ.
stefanzabba@yahoo.com

Γιώργος Δρίβας (Αθήνα, 1969)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Βερολίνο.
www.drivas.org
drivas@mail.com

Μάκης Φάρος (Αθήνα, 1967)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
makisf_land@yahoo.co.uk

Λίνα Θεοδώρου (Αθήνα, 1970)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
www.linatheodorou.com
lina@dreamzpace.com

Δηµήτρης Φουτρής (Αθήνα, 1972)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
dfoutris@yahoo.gr
http://dimitrisfoutris.info
http://www.artwaveradio.net

Διονύσης Καβαλλιεράτος (Αθήνα, 1979)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
dionisiskavallieratos@hotmail.com

Κατερίνα Χρηστίδη (Αθήνα, 1966)
Ζει και εργάζεται στο Παρίσι.
christidik@yahoo.fr

Ελένη Καµµά (Αθήνα, 1973)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
http://elenikama.com
ekamma@hotmail.com

Πέτρος Χρυσοστόµου (Λονδίνο, 1981)
Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
petros_1981@yahoo.co.uk

Πάνος Κοκκινιάς (Αθήνα, 1965)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
panos@kokkinias.name
Γιάννης Κονταράτος (Αθήνα, 1968)
Ζει και εργάζεται Αθήνα.
erikou@ath.forthnet.gr

Αλέξανδρος Ψυχούλης (Βόλος, 1966)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Βόλο.
psycool@uth.gr
Μανταλίνα Ψωµά (Αθήνα, 1967)
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
kkavoula@otenet.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!
Είναι πολύ σηµαντικό για µας να γνωρίσουµε
τις εντυπώσεις σας από την επίσκεψή σας στη
έκθεση. Αυτό θα µας βοηθήσει να σχεδιάσουµε καλύτερα τις επόµενες εκπαιδευτικές µας
δράσεις, έχοντας υπόψη και τις δικές σας ιδέες. Γράψτε ελεύθερα µια παράγραφο, σαν να
διηγείστε την εµπειρία και τις εντυπώσεις σας
από την έκθεση σε ένα φίλο σας. Στη συνέχεια
στείλτε µας το κείµενό σας µε όποιον τρόπο
προτιµάτε:
Φαξ: 2109245200
e-mail: eduprograms2@emst.gr
blog: http://fixit-emst.blogspot.com
ή στη διεύθυνση:
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Αµβρ. Φραντζή 14, 117 43 Αθήνα

Επίσης, µπορείτε να εργαστείτε οµαδικά ή και
ατοµικά, και να ασχοληθείτε µε κάποια από τις
παρακάτω δραστηριότητες που σας προτείνουµε. Θα ήταν χαρά µας να λάβουµε την εργασία
σας.
– Εργαστείτε σαν δηµοσιογράφος: επιλέξτε
ένα έργο από την έκθεση και γράψτε ένα άρθρο γι’ αυτό. Αναφερθείτε στο θέµα του, στην
τεχνική και τα µέσα που χρησιµοποίησε ο καλλιτέχνης, από πού εµπνεύστηκε κ.λπ. Γράψτε
επίσης και το δικό σας σχόλιο για το έργο. Το
άρθρο σας θα µπορούσε να δηµοσιευτεί στην
εφηµερίδα του σχολείου σας, ώστε να παρακινήσει και τους υπόλοιπους συµµαθητές σας να
επισκεφθούν την έκθεση.
– Ετοιµάστε µια συνέντευξη: Συντάξτε µια σειρά ερωτήσεων, ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο
θα θέλατε να απευθύνετε στον καλλιτέχνη που
σας προκάλεσε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Μπορείτε να τον ρωτήσετε πώς εµπνεύστηκε
το έργο του, πώς επηρεάζουν οι προσωπικές
του εµπειρίες τη δουλειά του καθώς και ό,τι
άλλο θέλετε να µάθετε για τον καλλιτέχνη και
το έργο του.
Εµείς µπορούµε να σας βοηθήσουµε να
στείλετε στον καλλιτέχνη το ερωτηµατολόγιό
σας κι εκείνος στη συνέχεια θα σας απαντήσει
σε όλα όσα τον ρωτάτε.
Καλή Επιτυχία!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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