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Προηγούμενες Εκθέσεις
Καλοκαίρι 2017
20.5 - 11.7, Γιώργος Λάππας
15.7 - 4.9, Γιάννης Αδαμάκος
9.9 - 15.10, Αλεξάνδρα Αθανασιάδη
19.5 - 31.10, Αφροδίτη Λίτη, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
Καλοκαίρι 2016
25.6 - 17.9, Aιγαίο, Ταυτότητες + Διαδρομές:
Γ. Αδαμάκος, Μ. Κατζουράκης, Δ. Κοκκινίδης, Αλ. Κυραρίνης,
Τ. Μαντζαβίνος, Εμ. Μπιτσάκης, Κ. Ξενάκης, Σ. Σόρογκας, Γ. Ψυχοπαίδης
23.4 - 19.6, Robert A. McCabe, Aιγαιοπελαγίτικα Καΐκια, 1954-64
13.5 - 30.10, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
2015
20.6 - 3.9, 10 Kαλοκαίρια CITRONNE
5.9 - 18.10, Κώστας Παπανικολάου, Φούγκα VI - Αστικό τοπίο: Εντός και Εκτός
23.5 - 20.9, Κώστας Παπανικολάου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
8.12.2015 - 17.1.2016, Tάσος Μαντζαβίνος, 16 Φωκίωνος Νέγρη
Καλοκαίρι 2014
31.5 - 18.6, Κώστας Βαρώτσος
21.6 - 30.7, Σωτήρης Σόρογκας
2.8 - 15.9, Κωνσταντίνος Ξενάκης
31.5 - 31.8, Κώστας Βαρώτσος, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
12.2 - 14.5, Κωνσταντίνος Ξενάκης,
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, Παρίσι
Καλοκαίρι 2013
1.6 - 24.7, Tάσος Μαντζαβίνος - Κώστας Παπανικολάου
27.7 - 9.9, Αλέκος Κυραρίνης
18.5 - 30.6, Κρις Γιανάκος, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Past Exhibitions
Summer 2017
20.5 - 11.7, George Lappas
15.7 - 4.9, Yiannis Adamakos
9.9 - 15.10, Alexandra Athanassiades
19.5 - 31.10, Aphrodite Liti, Archaeological Museum of Poros
Summer 2016
25.6 - 17.9, Aegean, Identities + Journeys:
Y. Adamakos, M. Katzourakis, D. Kokkinidis, Α. Kyrarinis
Τ. Mantzavinos, E. Bitsakis, C. Xenakis, S. Sorogas, Y. Psychopedis
23.4 - 19.6, Robert A. McCabe, Wooden Boats of the Aegean, 1954-64
13.5 - 30.10, Demosthenis Kokkinidis, Archaeological Museum of Poros
2015
20.6 - 3.9, 10 Summers CITRONNE
5.9 - 18.10, Kostas Papanicolaou, Fugue VI - Urban Landscape: Inside and Out
23.5 - 20.9, Kostas Papanicolaou, Archaeological Museum of Poros
8.12.2015 - 17.1.2016, Tassos Mantzavinos, 16 Fokionos Negri
Summer 2014
31.5 - 18.6, Costas Varotsos
21.6 - 30.7, Sotiris Sorogas
2.8 - 15.9, Constantine Xenakis
31.5 - 31.8, Costas Varotsos, Archaeological Museum of Poros
12.2 - 14.5, Constantine Xenakis,
Greek Permanent Delegation to the OECD, Paris
Summer 2013
1.6 - 24.7, Tassos Mantzavinos - Kostas Papanikolaou
27.7 - 9.9, Alekos Kyrarinis
18.5 - 30.6, Cris Gianakos, Archaeological Museum of Poros

Καλοκαίρι 2012
2.6 - 27.6, Aφροδίτη Λίτη
30.6 - 25.7, Mιχάλης Κατζουράκης

Summer 2012
2.6 - 27.6, Aphrodite Litti
30.6 - 25.7, Michalis Katzourakis

Καλοκαίρι 2011
21.5 - 15.6, Κώστας Παπανικολάου
18.6 - 13.7, Κώστας Βαρώτσος
16.7 - 12.9, Γιάννης Αδαμάκος

Summer 2011
21.5 - 15.6, Kostas Papanicolaou
18.6 - 13.7, Costas Varotsos
16.7 - 12.9, Yiannis Adamakos

Καλοκαίρι 2010
17.4 - 12.5, Robert McCabe
15.5 - 2.6, Κατερίνα Καλούδη
5.6 - 1.7, Μάκης Θεοφυλακτόπουλος
3.7 - 5.9, Γιάννης Ψυχοπαίδης
Καλοκαίρι 2009
20.6 - 22.7, Σωτήρης Σόρογκας
25.7 - 26.8, Χρόνης Μπότσογλου
29.8 - 20.9, Παναγιώτης Τέτσης
Καλοκαίρι 2008
17.5 - 11.6, Άγγελος Αντωνόπουλος
14.6 - 9.7, Θάλασσα: Τέσσερις Καλλιτέχνες - Τέσσερις Προσεγγίσεις:
Μ. Φιλοπούλου, Τ. Μαντζαβίνος, Κ. Παπανικολάου, Ν. Βέττα
12.7 - 6.8, Μιχάλης Μανουσάκης
9.8 - 14.9, Κρις Γιανάκος
Καλοκαίρι 2007
16.6 - 4.7, Δημοσθένης Κοκκινίδης
7.7 - 25.7, Στήβεν Aντωνάκος
28.7 - 22.8, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη
25.8 - 16.9, Μαρκ Χατζηπατέρας
Καλοκαίρι 2006
1.7 - 18.7, Δημήτρης Κούκος
21.7 - 18.8, Βασίλης Θεοχαράκης
19.8 - 15.9, Peter Seibt

Summer 2010
17.4 - 12.5, Robert McCabe
15.5 - 2.6, Katerina Kaloudi
5.6 - 1.7, Makis Theofylaktopoulos
3.7 - 5.9, Yiannis Psychopedis
Summer 2009
20.6 - 22.7, Sotiris Sorogas
25.7 - 26.8, Chronis Botsoglou
29.8 - 20.9, Panayιotis Tetsis
Summer 2008
17.5 - 11.6, Angelos Antonopoulos
14.6 - 9.7, Sea: Four Artists - Four Approaches:
M. Filopoulou, T. Mantzavinos, K. Papanikolaou, N. Vetta
12.7 - 6.8, Michalis Manoussakis
9.8 - 14.9, Cris Gianakos
Summer 2007
16.6 - 4.7, Demosthenis Kokkinidis
7.7 - 25.7, Stephen Antonakos
28.7 - 22.8, Mina Papatheodorou-Valyraki
25.8 - 16.9, Mark Hadjipateras
Summer 2006
1.7 - 18.7, Dimitris Koukos
21.7 - 18.8, Vassilis Theocharakis
19.8 - 15.9, Peter Seibt
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Μνήμη

Memory

Οἱ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον μνήμην ἐποιοῦντο*
Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, 2, 54

The people made their recollection ﬁt in with their suﬀerings.
Thucydides, The History of the Peloponnesian War, 2, 54

Γκαλερί CITRONNE στεγάζει εκθέσεις με μία ενιαία θεματική η οποία, όμως, επιδέχεται και είναι ανοιχτή σε διαφορετικές εικαστικές εκδοχές. Ο στόχος είναι μια πολύπλευρη οπτική του θέματος, με συμπληρωματικές καλλιτεχνικές ερμηνείες. Εφέτος, Καλοκαίρι 2018, η γκαλερί κινείται στον θεματικό άξονα ΜΝΗΜΗ. Η επιλογή αυτή έχει ως κριτήριο την όλο και
περισσότερο αναγνωρισμένη σημασία της μνήμης, όχι μόνον
για την ανθρώπινη υπόσταση και προσωπικότητα, αλλά και για
την αυτοσυνείδηση και την ταυτότητα του σύγχρονου έθνους.
Η Μνήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παρελθόν, ως πρόσληψη ενός προσωπικού παρελθόντος, αλλά και μιας συλλογικής Ιστορίας. Είναι ο μηχανισμός που ισορροπεί και ακυρώνει
την λήθη, ως εκ τούτου απολύτως συνυφασμένο στοιχείο με
την «α-λήθεια».

Η

Οι πέντε συνολικά καλλιτέχνες οι οποίοι παρουσιάζονται εφέτος έχουν διακριτές αφετηρίες και διαδρομές· επομένως αφορμώνται, σχολιάζουν και αναπτύσσουν διαφορετικές εικαστικές αφηγήσεις. Συναντιούνται, όμως, στην τοποθέτηση της μνήμης στο κέντρο της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.
Η «Μνήμη» ξεκινά με δύο εκθέσεις ταυτοχρόνως. Ο Κώστας
Πανιάρας, post mortem, καθορίζει με το δικό του σκεπτικό την
θεματική αυτή. Τα έργα του παρουσιάζονται σε δύο χώρους. Στο
Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου εκφράζει την «Αμφιθυμία
της Μνήμης», δηλαδή την εικαστική διαχείριση του παρελθοντικού βάρους και τις συνεπαγόμενες συναισθηματικές αυξομειώ3

lthough Gallery CITRONNE mounts exhibitions with a
single theme, it is also amenable to featuring visual variations
on a theme. The object of the gallery is to oﬀer a multi-faceted
perspective with supplementary artistic interpretations. This year,
in Summer 2018, the theme is MEMORY. This choice was
prompted by the ever growing recogntion of the signiﬁcance of
memory not only for the essence of human beings and human
personality, but also for the self-awareness and identity of a
contemporary nation. Memory is indissolubly connected to the
past, whether as the reception of a personal past or of collecitve
history. It is the mechanism that counterbalances and cancels
forgetfulness and hence is entirely bound up with ‘a-letheia’, i.e.
the absence of forgetfulness.

A

The ﬁve artists whose works are presented this year have
distinct beginnings and trajectories; they have emerged from
diﬀerent visual narratives, which they comment on and develop.
Yet their common ground is the central role which they assign
to memory in their artisitc creation.
‘Memory’ starts with two concurrent exhibitions. Kostas
Paniaras post mortem determines this theme through his own
rationale. His works are presented in two spaces. In the
Archaeological Museum in Poros, he expresses the ‘Ambivalence
of Memory’, that is, the visual treatment of the burden of the
past and its concomitant emotional oscillations. The imprints
of history are exhibited in the form of battered museum

σεις. Τα αποτυπώματα της Ιστορίας εκτίθενται ως κακοποιημένα
αντίγραφα τα οποία, υπό το κράτος της σημασίας τους, πολλαπλασιάζονται ή διχοτομούνται. Στην γκαλερί CITRONNE εκτίθενται τα «Τοπία της Μνήμης» του καλλιτέχνη, δηλαδή βιωματικές αναμνήσεις από τον τόπο της καταγωγής του.
Η δεύτερη περίοδος της γκαλερί προσθέτει τέσσερις καλλιτέχνες ακόμη, τέσσερις προσεγγίσεις της θεματικής.
Ο Γιάννης Αδαμάκος αναβιώνει την «οπτική μνήμη». Απεικονίζει τόπους και τοπία από τα οποία αναδύεται μια σχεδόν ονειρική ατμόσφαιρα. Η αφήγηση αυτή είναι αφηρημένη, κινείται
ελεύθερα και στηρίζεται σε αισθήσεις και αισθήματα που αναδύονται από το ιδιωτικό του παρελθόν. Τα έργα του δημιουργούν μια εντύπωση νοσταλγίας και ονείρου· σχεδιάζουν έναν
χώρο ο οποίος, αν και απολύτως προσωπικός, είναι αναγνωρίσιμος, καθώς επικοινωνεί με τον θεατή μέσα από ένα ποιητικό περιβάλλον και κλίμα.
Ο Τάσος Μαντζαβίνος εστιάζει στην «βιωματική μνήμη». Κινείται στον κλειστό συνειρμικό κόσμο ενός αρχέγονου φόβου,
όπου η προσωπική μνήμη και η συλλογική μνήμη συγχέονται και
ενοποιούνται. Στην καλλιτεχνική του δημιουργία υπάρχουν και
λειτουργούν πάντα τα ίδια σταθερά σύμβολα, μια σύνθεση από
φανταστικά και φυσικά στοιχεία μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον
ενός ονείρου-εφιάλτη: οι δράκοι, τα κάστρα, η θάλασσα, η νύχτα, το πλοίο. Στα έργα που εκτίθενται στην γκαλερί έχει προστεθεί ένα σταματημένο ρολόι, δηλαδή μια συμβολική απεικόνιση του ακινητοποιημένου χρόνου.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου προβάλλει μια «εγκατεστημένη

replicas which, under the weight of their signifcance, are
multiplied or bisected. In Gallery CITRONNE the artist’s
‘Landscapes of memory’ are displayed: these are the
recollections of experience lived in the land of his ancestors.
The second period represented in the gallery adds four more
artists, embodying four approaches to the theme.
Yiannis Adamakos revives ‘visual memory’. He depicts
places and landscapes that generate a dreamlike atmosphere.
This narrative is abstract, free-moving, and rests on senses and
sensations emanating from his private past. His works create
an impression of nostalgia and dream; they illustrate a space
which, though utterly private, is recognisable inasmuch as it
communicates with the viewer in a poetic environment and
climate.
Tassos Mantzavinos concentrates on ‘memory of lived
experience’. He moves in the enclosed, associative world of
primitive fear, wherein personal memory and collective memory
are confused and uniﬁed. In his artistic creation the same ﬁxed
symbols always exist and operate, a composition of fantastic
and natural elements in the dark environment of a dreamnightmare: dragons, castles, sea, a ship. Added to the works on
show in the Gallery is a clock that has stopped, i.e. a symbolic
depiction of time immobilised.
Angelos Papadimitirou gives prominence to an ‘installed
memory’. His visual theory entraps memory in a demarcated
framework in which the artist places persons and things from
his personal history, freely and by association. The installation
4

μνήμη». Η εικαστική του θεώρηση εγκλωβίζει την μνήμη μέσα
σε ένα οροθετημένο πλαίσιο, όπου τοποθετούνται, ελεύθερα
και συνειρμικά, πρόσωπα και πράγματα της προσωπικής ιστορίας του καλλιτέχνη. Η εγκατάσταση «Ο Κήπος» είναι ένα αφηγηματικό tableaux, όπου συνυπάρχουν παρελθοντικά θεματικά
και μορφικά στοιχεία, δηλαδή τα προσωπικά του βιώματα. Η
σύνθεση αυτή περιλαμβάνει και ανατρέχει σε οπτικο-ακουστικά
ερεθίσματα, ως αντιπροσωπευτικά μιας πολύπλευρης προσωπικότητας. Ο καλλιτέχνης καλεί τον θεατή όχι απλώς να κοιτάξει,
αλλά και να συμμετάσχει στο έργο του, ψυχή τε και σώματι.
Ο Γιάννης Ψυχοπαίδης διαθέτει «αφηγηματική μνήμη». Τα
έργα του διέπονται από την μαζική τυραννία μιας θρυμματισμένης μνήμης η οποία δεν κατορθώνει να συγκροτήσει ένα συναφές σύνολο, έναν πειστικό συλλογικό μύθο, μια συγκροτημένη
ταυτότητα. Η εικαστική αφήγηση του Ψυχοπαίδη δεν είναι στατική· αντιθέτως, ταξιδεύει και περιέρχεται τους ελληνικούς αιώνες και χώρους, μέσα από μορφές και σύμβολα της Ιστορίας. Το
παρόν δεν μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά, καθώς δεν έχει
ξεκαθαρίσει την σχέση του με το παρελθόν- γι’ αυτό άλλωστε
εκφράζεται με την φθορά, τον κατακερματισμό, την έλλειψη επικοινωνίας και την απουσία της αισθητικής.
Ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στην αφετηρία, στα υλικά,
στα μέσα, στις τεχνικές, οι καλλιτέχνες της Μνήμης αλληλοσυμπληρώνονται στην προσέγγιση τους στην θεματική της μνήμης.
* Οι άνθρωποι έφτιαχναν μνήμη από τα όσα υπέφεραν

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη
Δρ της Ιστορίας της Τέχνης - Διευθύντρια της Γκαλερί Citronne
5

‘The Garden’ is a narrative tableau, in which themes and and
formal elements of the past—i.e., his personal experiences—
exist side by side. This composition resorts to audiovisual
stimuli as representative of a many-sided personality. The artist
invites the viewer not only look at his work, but also to
participate in it, body and soul.
Yiannis Pschychopaidis possesses ‘narrative memory’. His
works are governed by the mass tyranny of a shattered memory
which does not manage to make up a related whole, a
convincing collective myth, a structured identity. The visual
narrative of Psychopaidis is not static; on the contrary, it travels
and ranges across the Greek centuries and spaces by means of
the ﬁgures and symbols of history. The present cannot function
productively, since it has not clariﬁed its relation to the past;
for this reason it is expressed through attrition, fragmentation,
lack of communication and the absence of aesthetics.
Regardless of their diﬀerent points of departure, their
diﬀerent media and technqiues, the artists of memory
complement one another in their treatment of the theme of
memory.
Dr Tatiana Spinari-Pollalis
Art historian - Citronne Gallery, Director

Κώστας Πανιάρας
Κostas Paniaras

Κώστας Πανιάρας
Κostas Paniaras
εννήθηκε το 1934 στο Κιάτο Κορινθίας. Μετά τα πρώτα
μαθήματα ζωγραφικής με τον Θεόδωρο Λεκό (Ερρίκο),
φοίτησε στην ΑΣΚΤ της Αθήνας με τον Γιάννη Μόραλη ενώ
παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα κοντά στην Ελένη
Ζογγολοπούλου. Το 1956 παρουσίασε την πρώτη του ατομική
έκθεση στην Αθήνα (γκαλερί Pane) και έφυγε για το Παρίσι, όπου μαθήτευσε στα εργαστήρια του André Lhote (ζωγραφική), του Gino Severini (ψηφιδωτό και νωπογραφία) και στην
Ecole des Beaux Arts (λιθογραφία). Στο Παρίσι έμεινε μέχρι το
1976, με ενδιάμεσες διαμονές στις Η.Π.Α., την Περσία και την
Άπω Ανατολή.
Παρουσίασε έργα του -ζωγραφικά, γλυπτά, κατασκευές και
εγκαταστάσεις- σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1961 μέχρι το 1983
συνεργαζόταν με την Alexander Iolas Gallery της Νέας Υόρκης. Αναδρομικές παρουσιάσεις του έργου του έχουν οργανωθεί στην Πινακοθήκη Πιερίδη το 1984 και στο Μουσείο Μπενάκη το 2007, με τίτλο «Τοπία και Ουτοπία».
Πέθανε στην Αθήνα το 2014.

Γ

e was born in 1934 in Kiato, Korinthia. After taking his
first painting lessons with Theodoros Lekos (Errikos), he
studied at the Athens School of Fine Arts under Yannis Moralis,
taking, at the same time, lessons with Eleni Zongolopoulou. His
first solo exhibition was presented in 1956 in Athens (Monica
Pane gallery). Then he left for Paris, where he studied painting
at the studio of André Lhote, mosaic and fresco at the studio
of Gino Severini and lithography at the École des Beaux Arts.
Until 1976, he stayed in Paris with visits to the U.S.A., Iran and
the Far East.
He presented his works—paintings, sculptures, constructions
and installations—in many solo and group exhibitions in Greece
and abroad. From 1961 to 1983, he cooperated with the
Alexander Iolas Gallery in New York. Retrospective exhibitions
of his work have been presented at the Pieridis Art Gallery
(1984) and the Benakis Museum (‘Landscapes and Utopia’,
2007).
He died in Athens in 2014.

H

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
• 1956, Monica Pane Gallery, Αθήνα
• 1961, Galerie d’Antiques, Deauville, Γαλλία
• 1961, Alexander Iolas Gallery, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
• 1961, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα
• 1961, Galerie Domergue, Deauville, Γαλλία
• 1962, Frankfurter Kunstkabinett, Φρανκφούρτη, Γερμανία

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
•
•
•
•
•
•

1956, Monica Pane Gallery, Athens
1961, Galerie d’Antiques, Deauville, France
1961, Alexander Iolas Gallery, New York, USA
1961, French Institute of Athens, Athens
1961, Domergue Gallery, Deauville, France
1962, Frankfurter Kunstkabinett, Frankfurt, Germany
8

• 1963, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
• 1964, Galerie Alexander Iolas, Γενεύη, Ελβετία
• 1965, Galerie Alexander Iolas, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
• 1965, Galerie Filker, Παρίσι, Γαλλία
• 1966, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών Χίλτον, Αθήνα
• 1966, Frankfurter Kunstkabinett, Φρανκφούρτη, Γερμανία
• 1967, Galerie Borghese, Tehran, Iran
• 1969, Iolas Gallery, Παρίσι, Γαλλία
• 1971, Galerie Alexander Iolas, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
• 1971, Warren Gallery, Λος Άντζελες (Καλιφόρνια), ΗΠΑ
• 1971, Mayer Gallery, Σαν Φρανσίσκο (Καλιφόρνια), ΗΠΑ
• 1973, Iolas Gallery, Παρίσι, Γαλλία
• 1974, Galerie Alexander Iolas, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
• 1981, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
• 1982, Galerie Samy Kinge, Παρίσι, Γαλλία
• 1983, Γκαλερί Ωμέγα, Π. Ψυχικό
• 1983, Iolas-Jackson Gallery, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
• 1983, Αίθουσα Τέχνης Ψυχικού, Ψυχικό
• 1984, Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα
• 1984, Γκαλερί Μιράντα, Ύδρα
• 1986, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου, Ίδρυμα Βασίλη
και Ελίζας Γουλανδρή, Άνδρος
• 1987, Γκαλερί Μορφή, Λεμεσός, Κύπρος
• 1988, Γκαλερί Ειρμός, Θεσσαλονίκη
• 1988, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
• 1988, Αγγλικανική Εκκλησία, Πάτρα
• 1989, Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Αθήνα
• 1990, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα
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1963, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1964, Alexander Iolas Gallery, Geneva, Switzerland
1965, Alexander Iolas Gallery, New York, USA
1965, Galerie Filker, Paris, France
1966, Athens Hilton Hall, Athens
1966, Frankfurter Kunstkabinett, Frankfurt, Germany
1967, Borghese Gallery, Tehran, Iran
1969, Iolas Gallery, Paris, France
1971, Alexander Iolas Gallery, New York, USA
1971, Warren Gallery, Los Angeles (CA), USA
1971, Mayer Gallery, San Francisco (CA), USA
1973, Iolas Gallery, Paris, France
1974, Alexander Iolas Gallery, New York, USA
1981, Athens Art Gallery, Athens
1982, Samy Kinge Gallery, Paris, France
1983, Omega Gallery, P. Psychiko
1983, Iolas-Jackson Gallery, New York, USA
1983, Psichiko Art Gallery, Psychiko
1984, Pierides Gallery, Glyfada
1984, Miranda Gallery, Hydra
1986, Andros Museum of Contemporary Art, Vasilis and Elise
Goulandris Foundation, Andros
1987, Morfi Gallery, Limassol, Cyprus
1988, Ermos Gallery, Thessaloniki
1988, Athens Art Gallery, Athens
1988, Anglican Church, Patras
1989, Agathi Art Gallery, Athens
1990, Museum of Cycladic Art, Athens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1992, Galerie 3, Αθήνα
1992, Αίθουσα Τέχνης Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτης
1992, Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Αθήνα
1993, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη
1994, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1995, Πολιτιστικό Κέντρο Ψυχικού, Ψυχικό
1995, Γκαλερί Αργώ, Λευκωσία, Κύπρος
1996, Χώρος Σύγχρονης Τέχνης Αμυμώνη, Ιωάννινα
1997, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη
1997, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1999, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1999, Αίθουσα Τέχνης Πολύγνωτος, Ηράκλειο Κρήτης
2000, Wigmore Fine Art Gallery, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
2000, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη
2003, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Σύρος
2003, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
2007, Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς, Αθήνα
2007, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρα, Λάρισα
2008, Χώρος Τέχνης Εικαστικός Κύκλος, Αθήνα
2009, Εκθεσιακός Χώρος Φώτη και Μέλπης Κρεμμύδα,
Κεφαλλονιά
2010, Χώρος Τέχνης Εικαστικός Κύκλος, Αθήνα
2011, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Νέα Ιωνία
2012, Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη, Αττική
2015, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
2018, Aρχαιολογικό Μουσείο Πόρου, Πόρος
2018, Γκαλερί Citronne, Πόρος

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1992, Gallery 3, Athens
1992, Heraklion Art Gallery, Heraklion, Crete
1992, Agathi Art Gallery, Athens
1993, Lola Nicolaou Gallery, Thessaloniki
1994, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1995, Psychiko Cultural Center, Psychiko
1995, Argo Gallery, Nicosia, Cyprus
1996, Space of Contemporary Art Amymoni, Ioannina
1997, Lola Nicolaou Gallery, Thessaloniki
1997, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1999, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1999, Polygnosos Art Gallery, Heraklion, Crete
2000, Wigmore Fine Art Gallery, London, United Kingdom
2000, Lola Nicolaou Gallery, Thessaloniki
2003, Cyclades Gallery, Syros
2003, Nees Morfes Art Gallery, Athens
2007, Benaki Museum - Piraeus Street Building, Athens
2007, Municipal Art Gallery of Larissa - G. Katsigras Museum,
Larissa
2008, Art Space Visual Circle, Athens
2009, Fotis and Melpis Kremmida House Exhibition Hall,
Kefalonia
2010, Art Space Visual Circle, Athens
2011, DESTE Foundation, Nea Ionia
2012, Greek-Germanic Education, Pallini, Attica
2015, Benaki Museum, Athens
2018, Archaeological Museum of Poros, Poros
2018, Citronne Gallery, Poros
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I. AΜΦΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

I. THE AMBIVALENCE OF MEMORY

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
19 Μαΐου - 30 Σεπτεμβρίου 2018

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF POROS
19 May - 30 September 2018

ΙΙ. ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΙΙ. LANDSCAPES OF MEMORY

ΓΚΑΛΕΡΙ CITRONNE,
19 Μαΐου - 17 Ιουλίου 2014

CITRONNE GALLERY,
19 May - 17 July 2018

πό το 2013 και κάθε χρόνο, ως συμβολή στον εορτασμό
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η Γκαλερί Citronne και
το Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου οργανώνουν εκθέσεις με
έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίες διαρκούν όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Το 2013 εκτέθηκαν έργα του Κρις Γιανάκου,
το 2014 του Κώστα Βαρώτσου, το 2015 του Κώστα Παπανικολάου, το 2016 του Δημοσθένη Κοκκινίδη, το 2017 της
Αφροδίτης Λίτη και εφέτος, τo 2018 του Κώστα Πανιάρα.

Α

ince 2013, Citronne Gallery and the Archaeological Museum
of Poros organize exhibitions at the Museum, to celebrate
the International Museum Day in May. These exhibitions last all
summer long. In 2013, works of Cris Gianakos’s were
exhibited; in 2014 the works of Costas Varotsos; in 2015 the
works of Kostas Papanikolaou; in 2016 the works of
Demosthenis Kokkinidis, in 2017 the works of Afrodite Liti
and in 2018 the works of Kostas Paniaras.

Τα εκτιθέμενα έργα έχουν επιλεγεί ή και δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες των περιοδικών αυτών εκθέσεων, με έμπνευση από τα μοναδικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πόρου. Πρόκειται για σύγχρονες εικαστικές επεμβάσεις
οι οποίες συμπληρώνουν και ερμηνεύουν τα αρχαία τέχνεργα
και ανασυνθέτουν την ατμόσφαιρα του Μουσείου. Από τον
καλλιτεχνικό αυτό διάλογο προκύπτει η ιδιαιτερότητα και η ιστορία του κάθε εκθέματος.

The exhibited works have been selected or created by each
artist speciﬁcally for the Archaeological Museum of Poros,
inspired by the timeless permanent exhibits of the Museum.
They are contemporary artistic interventions complementing
and interpreting the ancient artifacts, adding a new dimension
to the aura of the Museum. The particularity and history of
each exhibit emerges from the artistic dialog.

Τις εκθέσεις επιμελήθηκαν η αρχαιολόγος Μαρία Γιαννοπούλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) και η ιστορικός της τέχνης Τατιάνα Σπινάρη (Gallery Citronne).

S

The exhibitions are curated by archaeologist Maria
Giannopoulou (Ephorate of Antiquities of Piraeus and the
Islands), and art historian Tatiana Spinari (Citronne Gallery).

12

Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
Archaeological Museum of Poros
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

θεματική της εφετινής έκθεσης παραπέμπει στην εγγενή
ταυτότητα του Μουσείου το οποίο, εξ ορισμού, είναι χώρος διατήρησης και προβολής της μνήμης.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου, παρουσιάζεται μία
μικρή ενότητα επιζωγραφισμένων έργων του καλλιτέχνη Κώστα Πανιάρα. Τα έργα αυτά λειτουργούν ως προσωπικά σχόλια στα εκθέματα του Μουσείου. Διαφαίνεται η «Αμφιθυμία
της Μνήμης» του, η οποία δηλώνει και πραγματεύεται την αμφισημία της Ιστορίας.
Ως Έλληνας καλλιτέχνης, ο Κώστας Πανιάρας προσπαθεί να
διαχειριστεί μια υπερμεγέθη πολιτισμική κληρονομία, το φορτίο ενός μακρού παρελθόντος. Η αφετηρία των έργων του είναι τα συχνά κακοποιημένα γύψινα αντίγραφα των συμβόλων
της Αρχαιότητας· αφορμάται, όμως, και από τα αυθεντικά αρχαιολογικά μουσειακά εκθέματα. Επεμβαίνει αδιακρίτως σε όλα αυτά: τα επιζωγραφίζει, τα διχοτομεί, τα πολλαπλασιάζει.
Καθιστά σαφή, ευκρινή και αναγνωρίσιμη την θεματική της ιστορικής μνήμης και τις συνέπειές της.
Η επιλογή των έργων του Κώστα Πανιάρα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου βασίζεται κατ’ αρχήν στο «αρχαιολογικό» τους ενδιαφέρον· ταυτοχρόνως, όμως, εστιάζεται στην επεξεργασία της μνήμης, συλλογικής και προσωπικής, η οποία
συχνά γίνεται και τυραννική. Η «Αμφιθυμία της Μνήμης» του
καλλιτέχνη αντανακλάται στις «αναπαραστάσεις» των επιλεγμένων συμβόλων, στις οποίες τα αντίγραφα άλλοτε πολλαπλασιάζονται (Η Μνήμη της Νύχτας, 1984 ) και άλλοτε διχοτομούνται (Μέρα και Νύχτα, 1984). Εκφράζεται, έτσι, η επιθυμία για
μια υπερήφανη εθνική συνέχεια, αλλά και η ανάγκη για απελευθέρωση από το βάρος της Ιστορίας.
Η σχέση και ο διάλογος του Κώστα Πανιάρα με τον αρχαίο
κόσμο είναι στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την δουλειά του
επί πολλές δεκαετίες. Εμφανίζονται αναπάντεχα· επί παραδείγματι, το «Πακέτο με Άγνωστο Παραλήπτη», ένα χάρτινο ταχυδρομικό κουτί με κόκκινο εσωτερικό, περιέχει ένα αντίγραφο

Η
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KOSTAS PANIARAS
ΤHE AMBIVALENCE OF MEMORY

he theme of this year’s exhibition evokes the inherent
identity of a museum, which by deﬁnition is the space
where memory is preserved and highlighted.
The Archaeological Museum features a group of works
overpainted by the artist Kostas Paniaras. These works serve
as his personal comments on the museum’s exhibits. The
‘Ambivalence’ of his memory shows through, aﬃrming and
treating the ambiguity of history.
As a Greek artist, Kostas Paniaras strives to deal with a
prodigiously large cultural heritage, the burden of a long past.
His works have as their starting-point the often abused plaster
copies of symbols of antiquity; yet he also begins with authentic
museum exhibits. He indiscriminately insinuates himself in all of
these: he overpaints them, bisects them, multiplies them. He
renders clear, discernible, and recognisable the theme of
historical memory and its consequences.
The works by Kostas Paniaras have been selected ﬁrst on the
basis of their ‘archaeologcial interest’. At the same time
however the selection focusses on the treatment of memory—
collective and personal—which also often turns tyrannical. The
artist’s ‘Ambivalence of Memory’ is reflected in the
‘representations’ of select symbols in which he sometimes
multiplies the copies (‘The Memory of Night’, 1984), and
sometimes bisects them (‘Day and Night’, 1984). He thus
expresses the desire for proud national continuity but also the
need to be freed from from the dead weight of history.
The relationship and dialogue of Kostas Paniaras with the
ancient world have characterised his work for many decades.
They surface unexpectedly; for instance, the ‘Package for an
Unknown Recipient’, a parcel box with a red interior, contains
a copy of the head of Hygieia. This work, one of the artist’s
last before his death in 2014, suggests the nature of his own
questions.

T

της κεφαλής της Υγείας. Το έργο αυτό, ένα από τα τελευταία
πριν από τον θάνατό του καλλιτέχνη το 2014, υποδεικνύει την
φύση τού προσωπικού του προβληματισμού.
Επιπλέον, ειδικά στα πρόσφατα έργα του, παρουσιάζονται
σύγχρονοι προβληματισμοί σχετικά με την μοναδικότητα και το
ανεκτίμητο του έργου τέχνης· πώς, δηλαδή, διαχρονικά οι εικόνες από τα πασίγνωστα, μοναδικά, ανεκτίμητα έργα των μουσείων, τα ορόσημα της παγκόσμιας κληρονομίας, αλλοιώνονται και
μεταφέρονται. Έτσι, η τριμερής ενότητα «Αφροδίτη» (20122014) ανάγεται σε τρεις διαφορετικές πηγές. Η «Αφροδίτη III»
αφορμάται από ένα επιζωγραφισμένο, μαζικό αντίγραφο σε γλυπτική μορφή της φιγούρας της αναδυομένης Αφροδίτης, από
τον γνωστό αναγεννησιακό πίνακα του Μποτιτσέλι, με τις αναφορές στην ελληνική μυθολογία. Ο μεταγενέστερος ανώνυμος
κατασκευαστής του μαζικού αντικειμένου αυθαιρέτως όχι μόνον
αντιγράφει, αλλά και αλλοιώνει την ταυτότητα του αυθεντικού, από ζωγραφικό σε γλυπτό. H δεύτερη «Αφροδίτη I» αφορμάται
από το αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου, από το οποίο ο
Πανιάρας έχει «κόψει» το κεφάλι και ένα μέρος του σώματος.
Τέλος, μια τρίτη «Αφροδίτη II» έχει αφετηρία την Αφροδίτη της
Ρόδου, γλυπτό που είναι υστεροελληνιστική μετάπλαση της Οκλάζουσας Αφροδίτης, φημισμένο έργο του 3ου αιώνα π.Χ. Η
παγκοσμίως γνωστή κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναπαρίσταται ως έδεσμα, μέσα σε ένα βαθύ μπλε πιάτο -ένα κλασικό
ελληνικό σύμβολο που έχει αλλοιωθεί, έχει τρωθεί, έχει «φαγωθεί» από τον χρόνο, την χρήση, την κατάχρηση.
Ο Κώστας Πανιάρας, ως διεθνής Έλληνας καλλιτέχνης, ψηλαφεί την ελληνική πολιτισμική κληρονομία στην παγκοσμιότητα του μηνύματός της. Αναζητεί, όμως, ένα νέο, ιδιωτικό ορισμό, μια ατομική προσέγγιση της ελληνικής ιστορικής πραγματικότητας. Η αναζήτηση αυτή είναι ορατή και αισθητή στα
εκτιθέμενα έργα του Αρχαιολογικού Μουσείου.

What is more, especially in his recent works he presents
the contemporary debates about the uniqueness and
incommensurability of a work of art: the question of how
images of the most famous, unique, and invaluable works in
museums—the landmarks of world heritage—change over time
and are conveyed. Thus, the three-part section ‘Aphrodite’
(2012-14) can be assigned to three diﬀerent sources.
‘Aphrodite III’ starts oﬀ from an overpainted, mass copy in
sculpted form of Venus rising out of the sea from Botticcelli’s
well known Renaissance painting, with its allusions to ancient
Greek mythology. The subsequent anonymous maker of the
mass object not only copies the original in an arbitrary way, he
also changes its identity, turning a painting into a sculpture. In
his second Aphrodite, ‘Aphrodite I’, Paniaras has ‘severed’ the
head and part of the body; the work has Aphrodite of Melos
as its starting-point. A third Aphrodite, ‘Aphrodite II’, takes its
cue from Aphrodite of Rhodes, a late Greek adaptation of the
famous Crouching Venus of the 3rd century BC. The world
famous head of Alexander the Great is represented as an item
of food in a deep blue dish—a classic Greek symbol that has
changed, having been wounded and worn by time, use and
abuse.
As an international Greek artist, Kostas Paniaras searches for
the global message of Greece’s cultural legacy. At the same time
he strives for a new, private deﬁnition, an individual approach
to the reality of Greek history. This search is visible and
detectable in the works now displayed in the Archaeological
Museum.
Tatiana Spinari-Pollalis
Ph.D. (Art History) - Citronne Gallery, Director

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη
Δρ της Ιστορίας της Τέχνης - Διευθύντρια της Γκαλερί Citronne
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

περιοδική έκθεση του Κώστα Πανιάρα «Αμφιθυμία της
Μνήμης» φιλοξενείται φέτος στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πόρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Στην έκθεση αυτή, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Gallery Citronne, παρουσιάζεται μία
ομάδα έργων που έχουν ως αφετηρία κάποια από τα πιο γνωστά γλυπτά της αρχαιότητας. Η κεφαλή της Υγείας από την Τεγέα και η προτομή του Μ. Αλεξάνδρου, έργα των ύστερων
κλασικών χρόνων, η Αφροδίτη της Μήλου και η απολουομένη
Αφροδίτη της Ρόδου, γλυπτά της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, αλλά και η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι, βασισμένη στον
ελληνιστικό αγαλματικό τύπο της αιδήμονος Αφροδίτης, αποτελούν έργα που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους και για διαφορετικούς λόγους. Μέσα όμως από την
προσωπική εικαστική ματιά του καλλιτέχνη, τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους ως σύμβολα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, που γίνεται αντιληπτός μέσα από μια αποσπασματική και συχνά επεμβατική συλλογική μνήμη. Τα γλυπτά
της αρχαιότητας, έχοντας επιβιώσει, συνήθως κατακερματισμένα, βανδαλισμένα ή επαναχρησιμοποιημένα, έως τους σύγχρονους χρόνους, αποτελούν πλέον μέρος της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς και υπόκεινται σε πολλαπλές αναγνώσεις από το σημερινό κοινό.

Η

Στα έργα του Πανιάρα εκφράζεται η αντιδιαστολή ανάμεσα
στη διαχρονική και αψεγάδιαστη αξία, που παρουσιάζεται με
τη μορφή των αρχαιοελληνικών γλυπτών, και στο φευγαλέο,
στιγμιαίο γεγονός, που ενθυμίζουν οι ρέουσες σταγόνες του
χρώματος. Δημιουργείται έτσι ένα παιχνίδι ανάμεσα στην κατοχυρωμένη και παγκοσμίως αναγνωρισμένη μορφή και στον
υποκειμενισμό που η καλλιτεχνική αδεία επιτρέπει. Τα επιζωγραφισμένα με κόκκινο και μπλε χρώμα γλυπτά δημιουργούν
την εντύπωση της κέρινης επιφάνειας, θυμίζοντας το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα προπλάσματα των αγαλμά17
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ΤHE AMBIVALENCE OF MEMORY

his year, the Archaeological Museum of Poros is hosting
Kostas Paniaras’ visiting exhibition as one of the events
organised by the Ministry of Culture and Sports to mark
International Museum Day. This exhibition, which is coorganised with Gallery Citronne, features a group of art works
that have as their point of departure some of the best-known
sculptures of antiquity. The head of Hygieia from Tegea and the
bust of Alexander, both works of the late classical period,
Aphrodite of Melos and the Crouching Aphrodite of Rhodes,
sculptures of the late Hellenistic period, as well as Botticelli’s
Venus, which is based on the Hellenistic sculptural archetype
of ‘Venus of modesty’, were created at diﬀerent periods and
for diﬀerent reasons. But from his personal visual perspective,
Paniaras approaches these works collectively as symbols of the
ancient Greek world, which can be perceived by fragmentary
and often intrusive collective memory. Ancient statuary, having
survived usually splintered, plundered or reused until recently,
now belongs to the cultural heritage of the world and is subject
to multiple readings today.

T

In his works Paniaras expresses the contrast between
diachronic and unimpeachable value as represented by ancient
Greek sculptures and the ﬂeeting, momentary event recalled
by ﬂowing drops of colour. He thus gives rise to the play
between established, world renowned form and the subjectivity
licensed by art. The sculptures overpainted with red and blue
create the impression of a waxen surface, recalling the material
used to make manikins for sculptures, as if the artist were trying
to restore these ancient statues to their original form.
Surrounded as they are by statues of classical, Hellenistic, and
Roman times, Paniaras’ works have a special place in the
permanent exhibition of the Archaeological Museum of Poros.
The museum houses ﬁnds from the area of Troezen, where

των, σαν να προσπαθεί ο καλλιτέχνης να επαναφέρει τα αρχαία αυτά αγάλματα σε μια πρωταρχική μορφή.
Τα έργα του Πανιάρα βρίσκουν μια ιδιαίτερη θέση μέσα στη
μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πόρου, περιστοιχισμένα από τα γλυπτά των κλασικών, ελληνιστικών και
ρωμαϊκών χρόνων. Τα ευρήματα από την περιοχή της Τροιζηνίας, στην οποία λατρευόταν, σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες, τόσο η Αφροδίτη, με τις επικλήσεις Κατασκοπία και
Νυμφία, όσο και η Υγεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του θεραπευτικού συγκροτήματος του Ασκληπιείου, αποτελούν ίσως
τους ιδανικούς συνομιλητές για τη δημιουργία ενός γόνιμου
διαλόγου μεταξύ της αρχαίας και σύγχρονης καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Οι έντονα επιχρωματισμένες επιφάνειες των
σύγχρονων έργων ξεχωρίζουν ανάμεσα στη λευκότητα των
μαρμάρινων, αποχρωματισμένων πλέον, γλυπτών της αρχαιότητας, που στέκονται ως θεατές μπροστά στον απόηχό τους.

according to written evidence Aphrodite was worshipped and
invoked as kataskopia (‘Spy’) and Nymphia (‘Nuptial’) and
Hygieia had a cult in the healing complex of the Asclepeion: the
ﬁnds are arguably ideal partners for a fruitful dialogue between
ancient and modern artistic creation. The boldly overpainted
surfaces of the modern works stand out against the white of
the now discoloured marble sculptures of antiquity, which are
spectators of their own eﬀects.
Μaria Giannopoulou,
Ph.D. (Archaeology)
Ephorate of Antiquities of Piraeus and the Islands

Μαρία Γιαννοπούλου
Δρ. Αρχαιολογίας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
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Πακέτο με Άγνωστο Παραλήπτη, Μικτή Τεχνική, 40x50x33 εκ., 2013-14
Package with Unknown Recipient, Μixed Μedia, 40x50x33 cm, 2013-14
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Αφροδίτη Ι, Mικτή Tεχνική, ύψος 34x12.5x12.5 εκ., 2013-14
Aphrodite I, Mixed Media, height 34x12.5x12.5 cm, 2013-14
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Αφροδίτη Ι, Μικτή Τεχνική, ύψος 34x12.5x12.5 εκ., 2013-14
Aphrodite I, Μixed Μedia, height 34x12.5x12.5 cm, 2013-14
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Αφροδίτη II,
Mικτή Tεχνική, ύψος 34x18x12 εκ., 2013-14
Aphrodite II,
Mixed Technique, height 34x18x12 cm, 2013-14
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Αφροδίτη III,
Μικτή Τεχνική, ύψος 56x21x12 εκ., 2013-14
Aphrodite III,
Μixed Τechnique, height 56x21x12 cm, 2013-14
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La memoire du Jour, Mικτή Tεχνική, ύψος 26x12x12 εκ., 1984
La memoire du Jour, Mixed Media, height 26x12x12 cm., 1984
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Αλέξανδρος, Μικτή Τεχνική, ύψος 16 εκ., διάμετρος 42 εκ., 2013-14
Alexander, Μixed Τechnique, height 16 cm, diameter 42 cm, 2013-14
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Από την ενότητα «Μέρα και Νύχτα», Mικτή Tεχνική, ύψος 13x8x8 εκ., 1984
From the series "Day and Night", Mixed Media, height 13x8x8 cm, 1984
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Η Μνήμη της Νύχτας, Μικτή Τεχνική, ύψος 26x12x12 εκ, 1984
Memory of the Night, Μixed Μedia, height 26x12x12 cm, 1984
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ΙΙ. ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΙΙ. LANDSCAPES OF MEMORY

ΓΚΑΛΕΡΙ CITRONNE,
19 Μαΐου - 17 Ιουλίου 2014

CITRONNE GALLERY,
19 May - 17 July 2018
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ
ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Κώστας Πανιάρας έζησε ως κοσμοπολίτης, ταξιδευτής ανά
τον κόσμο με έντονη εικαστική παρουσία διεθνώς: επί μία
εικοσαετία στο Παρίσι, στην Γενεύη, στην Νέα Υόρκη στην Τεχεράνη. Στην Αθήνα ήταν μαθητής του Γιάννη Μόραλη· στο Παρίσι,
όπου πέρασε μια εικοσαετία (1956-1976), μαθήτευσε δίπλα στον
André Lhote και τον Gino Severini. Στο Παρίσι, τρόπον τινα, διαμόρφωσε την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Συνδέθηκε φιλικά με
τους εκεί Έλληνες καλλιτέχνες: τον Τσίγκο, τον Γαΐτη, τον Μολφέση, τον Σκλάβο. Γνωρίστηκε με τους εκπροσώπους της διεθνούς
πρωτοπορίας: τον Giacometti, τον Victor Brauner, τον René
Magritte, τον Marx Ernst. Ήρθε σε επαφή με το έργο των πρωτοπόρων καλλιτεχνών: τον Jean Fautrier, τον Mark Tobey, τον
Jean Dubuﬀet.
Τα διεθνή στοιχεία και οι επιρροές τον κράτησαν μακριά από
την, κατά τα λεγόμενά του, «δεσμευτική ‘ελληνικότητα’ του απόηχου της σχολής του Μονάχου». Εντούτοις, η πολιτισμική μνήμη
και ταυτότητα και οι προσωπικές βιωματικές αναφορές παραμένουν κομβικά στοιχεία στο σύνολο του έργου του και συνυπάρχουν με το γίγνεσθαι της πρωτοπορίας του 20ού αιώνα.
Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από χειρονομιακή γραφή, κινητική ρευστότητα, έντονους χρωματικούς συνδυασμούς ή ακραίες
μονοχρωμίες και, στην πλειονότητά τους, έχουν μνημειακή διάσταση.
Από τα πρώτα του παραστατικά έργα, όπως οι ακουαρέλες που
παρουσιάζονται στην έκθεση, διαφαίνεται η επιθυμία για μία αφαιρετική προσέγγιση του θέματος, η οποία σταδιακά οδηγεί
στα πρώτα ανεικονικά έργα του. Η επαφή με τα διεθνή κινήματα
τον απελευθέρωσε πλήρως. Στην πολυετή παραμονή του στο
Παρίσι επηρεάστηκε από τις ιδέες του ανεικονικού εικαστικού κινήματος Informel και από τον αυτοματισμό στο σουρεαλιστικό
κίνημα. Μια τέτοια αίσθηση υποσυνείδητης γραφής απορρέει από τα έργα του, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’50, με ανα-
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KOSTAS PANIARAS
LANDSCAPES OF MEMORY

ostas Paniaras lived as a cosmopolitan, as a worldwide
traveller with a strong international presence as a visual
artist, having spent twenty years in Paris, Geneva, New York,
Teheran. In Athens he studied under Yiannis Moralis; in Paris,
where he spent twenty years (1956-1976), his teachers were
André Lhote and Gino Severini. In Paris he developed his
identity as an artist. He became a friend of resident Greek
artists: Tsingos, Gaitis, Molfessis, Sklavos. He became
acquainted with the representatives of the international
avant-garde: Giacometti, Victor Brauner, René Magritte, Marx
Ernst. He came in contact with the work of avant-garde
artists: Jean Fautrier, Mark Tobey, Jean Dubuffet.
International elements and influence kept him away from
the ‘constricting Greekness emitted by the reverberations of
the School of Munich’, as he put it. Even so, cultural memory
and identity and allusions to personal experience remain
crucial elements in the whole of his oeuvre and coexist with
the evolution of the 20th century avant-garde. These works
are characterised by gestural writing, fluidity of motion,
striking combinations of colour or extreme monochromy
and, for the most part, have a monumental dimension.
In his first representational works, such as the aquarelles
in this exhibition, it is possible to detect his desire for an
abstract approach to his subject which gradually led to his
first aniconic works. His contact with international
movements liberated him utterly. During his long stay in Paris
he was influenced by the ideas of the aniconic movement
‘Informel’ and by the automatism of the surrealist movement.
Already in the 1950’s such a sensation of unconscious writing
emanates from his works, which point to the automatic
writing of the surrealists and Max Ernst’s frottage. Avantgarde artists in the 20th century attached great importance
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φορές στην αυτόματη γραφή των σουρεαλιστών και στα frottage
του Max Ernst. Σημαντικό στοιχείο για τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα είναι το τυχαίο. Ο Κώστας Πανιάρας το εντάσσει στην εικαστική του γραφή, το προξενεί, το καθοδηγεί και
το ελέγχει -έτσι ώστε να προκύπτουν και να αναδύονται αναφορές σε αρχέγονες μνήμες. Τα έργα αυτά, μονοχρωματικά ή με
χρωματικές αντιθέσεις, καθώς επεκτείνονται στον χώρο, δημιουργούν ένα βαρύ εντυπωσιακό αισθητικό περιβάλλον το οποίο
«εγκλωβίζει» τον θεατή στις αναζητήσεις του καλλιτέχνη.
Στην ατομική έκθεση του Κώστα Πανιάρα στην Γκαλερί
CITRONNE, τα «Τοπία της Μνήμης» συμπληρώνουν και πλαισιώνουν την «Αμφιθυμία της Μνήμης» τού καλλιτέχνη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο, η οποία επικεντρώνεται στα επιζωγραφισμένα αντίγραφα και στην αμφίθυμη διαχείριση του πολιτισμικού παρελθόντος. Η έκθεση «Τοπία της Μνήμης» επιδιώκει να προσεγγίσει την εξέλιξη του ανεικονικού εικαστικού
ιδιώματος του καλλιτέχνη και να αναδείξει τα εξ αρχής διακριτά εικαστικά και θεματολογικά στοιχεία των έργων.
Σε συνάφεια με τα έργα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην γκαλερί παρουσιάζεται μία ευρύτερη ενότητα, χρονικά και θεματικά,
η οποία περιλαμβάνει επιζωγραφισμένα γλυπτά, από κοινού με
δισδιάστατα ζωγραφικά έργα σε καμβά και χαρτί. Με αυτόν τον
τρόπο, τα εκτιθέμενα έργα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο
της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Άλλωστε, ο καλλιτέχνης θεωρεί τα επιζωγραφισμένα γλυπτά ως ζωγραφικά έργα· ότι, δηλαδή,
τα αντίγραφα των γλυπτών αποτελούν μία άλλη ζωγραφική επιφάνεια. Στην γκαλερί, επομένως, παρουσιάζονται μαζί ζωγραφικά έργα σε καμβά και σε γλυπτική επιφάνεια, όπως συνήθιζε ο ίδιος.
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ενότητες. Η
πρώτη παρουσιάζει μερικά από τα τελευταία έργα του Πανιάρα, τα οποία ανήκουν στην μεγάλη ενότητα «Η Θέα», μια οπτική αναδρομή στον χώρο και στον χρόνο, με αναφορές σε προσωπικές μνήμες τοπίων. Κυριαρχούν η θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου, η φύση και ο ουρανός, νοερές εικόνες από τον τόπο της καταγωγής του.
Η δεύτερη περιλαμβάνει επιζωγραφισμένα γλυπτά, στο πνεύμα και την αντίληψη που συναντούμε και στο Αρχαιολογικό
Μουσείο του Πόρου. Τα πρώτα επιζωγραφισμένα γλυπτά χρονολογούνται από την αρχή της δεκαετίας του 1980 και χειρίζονται, σχεδόν αποκλειστικά, θέματα μνήμης («Η Μνήμη» (1984),
«Η Μνήμη της Νύχτας» (1984), «Τριπλή Μνήμη της Σικυώνας»
(1984). Πολλά από τα έργα αυτά επανεμφανίζονται στις επόμε-

to randomness. Kostas Paniaras integrated this in his visual
idiom, he caused it, guided and controlled it, thus inducing
allusions to primordial memories. As they expand in space,
these works, whether monocrome or marked by chromatic
contrasts, create a heavy, impressive aesthetic environment
which traps the viewer in the artist’s quest.
In Kostas Paniaras’ one-man show in Gallery CITRONNE,
‘Landscapes of Μemory’ supplement and frame the artists’
‘Ambivalence of Μemory’ on show in the Archaeological
Museum, which focuses on overpainted replicas and the
ambivalent treatment of the cultural past. The exhibition
‘Landscapes of Μemory’ aims at approaching the devolpment
of the artist’s aniconic idiom and to bring out the distinct
visual and thematic components of his works. In tandem with
the works in the Archaeological Museum, the gallery presents
a section broader in terms of time and theme which features
overpainted sculpture alongside of two-dimensional paintings
on canvas and paper. The exhibited works thus belong to his
more general artistic production. At any event, the artist
regards his overpainted works of sculpture as paintings; that
is, in his view the copies of sculpture make up another
painted surface. The gallery is therefore showcasing paintings
on canvas and on sculpted surface just as he used to do.
The exhibition has three particular sections. The first
presents some of Paniaras’ last works, which belong to the
large section entitled ‘The View’, a visual retrospective in
space and time, with references to his personal memories of
landscapes. The sea of the Corinthian Gulf dominates, as also
do nature and the sky, mental images of the land of his
ancestors. The second section contains overpainted works
of sculpture in the spirit, and according to the concept of,
the works in the Archaeological Museum. The first
overpainted sculptures date from the beginning of the 1980’s
and treat almost exclusively topics of memory (‘The
Memory’, 1984; ‘The Memory of the Night’, 1984; ‘Triple
Memory of Sikyon’, 1984). Many of these works reappear in
the next decades, for instance, ‘Sebastian’ (1985 and 1993)—
at times drastically transformed, like the complete but
bisected head of Alexander (1983). Finally, the third subsection features early works with fantastic landscapes and
abstract forms. It is possible to detect a gradual transition
from particular, naturalistic elements to abstraction. These
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νες δεκαετίες, επί παραδείγματι ο «Σεβαστιανός» (1985 και
1993) -μερικές φορές με μια δραματική μεταμόρφωση, όπως το
πλήρες, αλλά διχοτομημένο κεφάλι του Αλεξάνδρου (1983).
Τέλος, η τρίτη υπο-ενότητα εκθέτει παλαιά έργα τα οποία
δείχνουν φανταστικά τοπία και αφηρημένες φόρμες. Διαπιστώνεται η σταδιακή απομάκρυνση από το συγκεκριμένο, νατουραλιστικό στοιχείο στην αφαίρεση. Τα έργα αυτά, λιγότερο ή
και καθόλου γνωστά στην Ελλάδα, δείχνουν το νήμα μιας καλλιτεχνικής πορείας, ώς την καταληκτική της φάση. Στα έργα της
δεκαετίας 1960 διακρίνεται επίσης το στοιχείο του «τυχαίου»,
ένα πραγματικό συγκεκριμένο υλικό το οποίο εντάσσεται και
αναπλάθεται μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία.
Ο Κώστας Πανιάρας πιστεύει ακράδαντα στο αξίωμα της
Τέχνης του εικοστού αιώνα και στην επανάσταση που έφερε ο
Marcel Duchamp με τα ready made. Επιπλέον, δεν διαχωρίζει
τα εικαστικά μέσα: «στην τέχνη επιτρέπονται όλα... ζωγράφισα
πάνω στα αρχαία αντίγραφα... για να τα εντάξω στην ίδια την
ζωγραφική μου» (2007). Αποσκοπεί, με τον τρόπο αυτόν, να
διασχίσει τον χρόνο, αναμειγνύοντας ετερόκλητα, κάποτε και
χρονικά ασύμβατα πρόσωπα και σύμβολα -επί παραδείγματι,
συνυπάρχουν η θεότητα Υγεία και ο (Μέγας) Αλέξανδρος με
τον (Άγιο) Σεβαστιανό.
Ο Πανιάρας θεωρεί τον εαυτό του ζωγράφο και όχι γλύπτη. Επιζωγραφίζει, πολλαπλασιάζει ή και διχοτομεί αρχαία αντίτυπα
τα οποία, κατά την αντίληψή του, χρησιμοποιεί ως ζωγραφική επιφάνεια. Στα δισδιάστατα ζωγραφικά του έργα δουλεύει σε δίπτυχα, τρίπτυχα, ακόμη και τετράπτυχα. Κατακερματίζει, δηλαδή, τον ζωγραφικό πίνακα, καταρρίπτοντας την ιδέα ότι συνιστά
ένα σταθερό «παράθυρο», ένα ατόφιο έργο, μία ενιαία εικόνα. Επιδιώκει να εξαλείψει τις διαφορές ανάμεσα στα εικαστικά μέσα·
το ζητούμενο είναι τα ‘τοπία’ της διάθεσης του καλλιτέχνη, τοπία του νου και της ψυχής. Τα έργα του δεν απεικονίζουν «εξωτερικά γεγονότα, παρά μόνο την προσωπική μου διάθεση... τα ανασύρω ένα-ένα από μέσα μου», ως «γεωγραφικό τοπίο του εαυτού μου». (Πανιάρας 2010). Με το αφηρημένο εικαστικό ιδίωμα ο καλλιτέχνης αναζητεί την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας,
ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται από ρεαλιστικές δεσμεύσεις.
Την ατμόσφαιρα αυτή δημιουργούν και περιγράφουν τα “Τοπία της Μνήμης” στην γκαλερί CITRONNE.
Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη
Δρ της Ιστορίας της Τέχνης - Διευθύντρια της Γκαλερί Citronne
31

works, little known or entirely unknown in Greece, show the
thread of an artistic trajectory culminating in a final phase. In
the works from the 1960’s it is also possible to discern the
element of ‘randomness’—actual, specific material that is part
and parcel of his artistic creations.
Kostas Paniaras deeply believes in the proposition of 20th
century art and in Marcel Duchamp’s revolution of the ‘ready
made’. What is more, he does not distinguish between visual
media: ‘in art everything is permitted... I painted on ancient
replicas... in order to integrate them in my own painting’
(2007). Thus he seeks to traverse time, combining heteroclite
elements, at times also mixing temporally incompatible
persons and symbols—for example, the goddess Hygieia
exists alongside Alexander the Great and St Sebastian.
Paniaras considers himself a painter, not a sculptor. He
paints over sculpture, multiplies and/or bisects ancient
replcias which in his view he uses as a painting surface. In his
two-dimensional works he works with diptychs, triptychs,
even also tetraptychs. That is, he splinters his paintings,
rejecting the notion tha a painting is a fixed ‘window’, an pure
work, a unified image.
He sets out to eliminate the differences between artistic
media: what he seeks is ‘landscapes’ of the artist’s mood,
landscapes of the mind and soul. His works do not depict
‘external events but only my private mood... I dredge them
up one by one from inside me’ (Paniaras 2010). Through his
abstract visual idiom the artist strives to create an
atmosphere freely, without being limited by realist
commitments.
It is this atmosphere that ‘Landscapes of memory’ create
and describe in Gallery CITRONNE.
Tatiana Spinari-Pollalis
Ph.D. (Art History) - Citronne Gallery, Director
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Από την ενότητα «Η Θέα», δίπτυχο, Ακρυλικά σε Καμβά, 115x380 εκ., 2004
From the series "The View", diptych, Αcrylic on Canvas, 115x380 cm, 2004
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Από την ενότητα «Η Θέα», Aκρυλικά σε Kαμβά, 100x100 εκ., 2006
From the series "The View", Acrylic on Canvas, 100x100 cm, 2006
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Από την ενότητα «Η Θέα», Aκρυλικά σε Kαμβά, 110x110 εκ., 2007
From the series "The View", Acrylic on Canvas, 110x110 cm, 2007

Από την ενότητα «Η Θέα»,
Aκρυλικά σε Kαμβά, 160x90 εκ., 2007
From the series "The View",
Acrylic on Canvas, 160x90 cm, 2007
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Από την ενότητα «Η Θέα», Aκρυλικά σε Kαμβά, 100x175 εκ., 2000
From the series "The View", Acrylic on Canvas, 100x170 cm, 2000
37

Από την ενότητα «Η Θέα»,
δίπτυχο, Aκρυλικά σε Kαμβά, 160x80 εκ., 1997
From the series "The View",
diptych, Acrylic on Canvas, 160x80 cm, 1997
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Από την ενότητα «Η Θέα»,
δίπτυχο, Aκρυλικά σε Kαμβά, 160x80 εκ., 1997
From the series "The View",
diptych, Acrylic on Canvas, 160x80 cm, 1997
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Μελέτες του Σεβαστιανού
Studies for Sebastian
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Από την ενότητα «Σεβαστιανός»,
Mικτή Tεχνική, ύψος 205x50x50 εκ., 1985
From the series "Sebastian",
Mixed Media, height 205x50x50 cm, 1985
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Από την ενότητα «Ημέρα και Νύχτα», Mικτή Tεχνική, ύψος 21x8.5x8.5 εκ., 1984
From the series "Day and Night", Mixed Media, height 21x8.5x8.5 cm, 1984
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«Δεσμός Αίματος», από την ενότητα «Ημέρα και Νύχτα», Mικτή Tεχνική, ύψος 26x12x12 εκ., 1984
"Blood Bond", from the series "Day and Night" series, Mixed Media, height 26x12x12 cm, 1984
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Δάσος,
Λάδι και Πριονίδι σε Καμβά, 51x38 εκ., 1959
Forest,
Oil and Saw Dust on Canvas, 51x38 cm, 1959
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Δάσος,
Λάδι και Πριονίδι σε Καμβά, 51x38 εκ., 1959
Forest,
Oil and Saw Dust on Canvas, 51x38 cm, 1959
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Τοπίο, Λάδι σε Καμβά, 24x17 εκ., 1961
Landscape, Οil on Canvas, 24x17 εκ., 1961
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Γιάννης Aδαμάκος
Tάσος Mαντζαβίνος
Kώστας Πανιάρας
Άγγελος Παπαδημητρίου
Γιάννης Ψυχοπαίδης

Όψεις της Μνήμης

Yiannis Adamakos
Tassos Mantzavinos
Kostas Paniaras
Angelos Papadimitriou
Yiannis Psychopedis
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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

έκθεση « Όψεις της Μνήμης» συγκεντρώνει τέσσερις
καλλιτέχνες οι οποίοι συνοικούν με τον Κώστα Πανιάρα,
αφετηρία της εφετινής περιόδου στην Γκαλερί CITRONNE. O
Γιάννης Αδαμάκος, ο Τάσος Μαντζαβίνος, ο Άγγελος Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ψυχοπαίδης συγκροτούν, ο καθένας από διαφορετική οπτική και με ατομική ερμηνεία, έναν
θεματικό άξονα της Μνήμης. Η έκθεση αυτή οργανώνεται με
αφετηρία τους κοινούς τους τόπους· ταυτοχρόνως αναδεικνύει τις ειδοποιούς διαφορές τους.

Η

Γιάννης Αδαμάκος – Η oπτική Μνήμη
Ο Γιάννης Αδαμάκος στηρίζεται σε μια οπτική μνήμη. Η εικαστική της απεικόνιση, αφηρημένη, αναδύει αισθήσεις και συναισθήματα που κινούνται στο όριο ανάμεσα στην πρόσληψη της
πραγματικότητας και την ονειρική της απόχρωση. Το πλαίσιο
αυτό, δυσανάγνωστο, αποβαίνει τελικά οικείο στον θεατή, καθώς αντανακλά συχνά και ένα συλλογικό υποσυνείδητο.
Για τον Γιάννη Αδαμάκο οι μνήμες είναι προσωπικές· πηγάζουν, δηλαδή, από το ιδιωτικό του παρελθόν. Ανασύρει τα ίχνη
της μνήμης, κοιτά προς τα έσω, ανα-σχεδιάζει και εξατομικεύει
την οπτική ανάμνηση. Ο χρόνος, ως παρελθόν και παρόν, ενοποιείται και ανα-συντίθεται μέσα στην μνήμη. Ο καλλιτέχνης
εξαντλεί τα όρια ανάμεσα στον αισθητό κόσμο και την υποκειμενική - υποσυνείδητη πρόσληψη της πραγματικότητας. Το
φως και το σκοτάδι, ο θόρυβος και η σιωπή, το όνειρο και το
βίωμα, η φύση και η φαντασία διαχέονται μέσα στο χρώμα.
Δεν τον ενδιαφέρει η καταγραφή ενός συγκεκριμένου τοπίου,
δεν αποζητεί την απομνημόνευση του αισθητικού βιώματος.
Το ζητούμενο του καλλιτέχνη, μέσω του αφηρημένου εικαστικού ιδιώματος, είναι η δημιουργία ενός κλίματος, μιας ατμόσφαιρας. Τον στόχο αυτόν τον επιδιώκει ελεύθερα, χωρίς να
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ASPECTS OF MEMORY

he exhibition ‘Aspects of Μemory’ brings together four
artists who cohabit with Kostas Paniaras, and marks the
launch of this year at Gallery CITRONNE. Yiannis
Adamakos, Tassos Mantzavinos, Angelos Papadimitriou,
and Yiannis Psychopedis explore the theme of Memory,
each from a different perspective and through his own
interpretation. The starting-point of their show is their
common ground; at the same time the exhibition highlights
their particular differences.

T

Yiannis Adamakos—Visual Μemory
Yiannis Adamakos relies on visual memory. Its abstract
representation generates sensations and emotions that move
across the border between the reception of reality and its
dreamlike hue. This inscrutable framework ends up being
familiar to the viewer, for it often also reﬂects a collective
unconscious.
To Adamakos, memories are private, springing from his
personal past. He dredges up the traces of memory, looks
within, redesigns and individualises his visual recollection. Time,
as past and present, becomes uniﬁed and is re-composed
through memory. The artist exceeds the boundaries between
the perceptible world and the subjective—subconscious—
reception of reality. Light and darkness, noise and silence, dream
and experience, nature and fantasy are diﬀused through colour.
He is not interested in recording a speciﬁc landscape, he
does not seek to memorise an aesthetic experience. Through
his abstract visual idiom, this artist wishes to create a climate,
an atmosphere. He pursues this desideratum freely, not bound
by commitments to realism. His works present a series of
associations, subjective allusions, sensory experiences, half-

περιορίζεται από δεσμεύσεις ρεαλισμού. Τα έργα του παρουσιάζουν μία σειρά συνειρμών, υποκειμενικές αναφορές, βιώματα αισθήσεων, μισοσβησμένα σε έναν ομιχλώδη χώρο. Η προσέγγισή του έχει την ανακλητική διάσταση μιας ανα-μνημόνευσης. Η οπτική ανάμνηση είναι στιγμιαία, αλλά η αποτύπωσή
της αποβαίνει άχρονη.
Τάσος Μαντζαβίνος – Η βιωματική Μνήμη
Στον Τάσο Μαντζαβίνο η προσωπική, βιωματική μνήμη και η
συλλογική συγχέονται, ενοποιούνται. Πρόκειται για το καθοριστικό στοιχείο της εικαστικής του ταυτότητας. Ο Μαντζαβίνος
δεν διακρίνει, δεν ξεχωρίζει ανάμνηση, βίωμα, μύθο, Ιστορία,
παράδοση. Οι αφετηρίες, υπαρκτές ή φανταστικές, μπερδεύονται. Ο καλλιτέχνης συνδέει και μετασχηματίζει γεγονότα και
θρύλους, χρόνους και χώρους, απεικονίζοντας υπαρκτά τοπόσημα, κάστρα, δράκους - ερπετά, λάβαρα, μυθικές αναφορές.
Στην έκθεση « Όψεις της Μνήμης» ο Μαντζαβίνος πρωτοπαρουσιάζει μια καινούργια ενότητα, μια «τετραλογία», πάντα γύρω από την Μνήμη την οποία αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται
ως προσωπική περιουσία. Δημιουργεί ένα ιδιότυπο εξπρεσιονιστικό ιδίωμα, απορρίπτοντας κάθε νατουραλιστική τάση: οι
μορφές παραμορφώνονται, τα χρώματα διαχέονται. Στην σταθερή του μόνιμη εικονογραφία με δράκους, λάβαρα, και θάλασσες έχουν προστεθεί νέα στοιχεία- αναφορές σε προσωπικές
βιωματικές μνήμες. Κεντρικό σημείο αναφοράς είναι ένας πύργος-ρολόι, ο οποίος στο εγγύς παρελθόν ήταν το σήμα-σύμβολο στο λιμάνι του Πειραιά. Το ρολόι δεν λειτουργεί. Δείχνει μια
ώρα παγιωμένη και παγωμένη, 6.15: ώρα μεταιχμιακή ανάμεσα
στην ημέρα και την νύχτα· δηλαδή, το πέρασμα από την ημέρα
στην νύχτα, από το συνειδητό στο υποσυνείδητο, από το παρόν στο παρελθόν -ή και αντιστρόφως. Την αίσθηση της μετάβασης ενισχύει ο ανεμοδείκτης / δράκος στην κορυφή του
πύργου. Την αίσθηση της αλλαγής επιτείνει το φύσημα του άνεμου, μια κίνηση την οποία εκφράζουν τα γιγάντια, παιδικά παιχνίδια - οι φτερωτές. Στο κέντρο του κόσμου βρίσκεται ο ίδιος
ο καλλιτέχνης, παρών μέσω της αυτοπροσωπογραφίας του, σε
όλα τα έργα της ενότητας. Στα παιδικά παιχνίδια, την αγαπημένη του αναφορά στην εποχή της «αθωότητας», αντιπαρατίθενται τα στοιχεία της απειλητικής θάλασσας και το ποντοπόρο
πλοίο, το «bateau ivre»1 του Rimbaud, από όπου αναδύεται η
τραυματική μνήμη του καλλιτέχνη.

stiﬂed in a misty space. His approach has the dimension of
remembrance achieved by fresh memorisation. His visual
recollection is momentary, but its impression proves to be
timeless.
Τassos Mantzavinos- Lived Μemory
In Tassos Mantzavinos’ work, both types of memory-- private,
lived and collective—intermingle and unite. This is the deﬁning
ingredient of his visual identity. Mantzavinos does not
distinguish between recollection, lived experience, myth,
history, and tradition. The actual or imaginary well heads of his
art are jumbled. The artist connects and transmutes events and
legends, times and spaces, depicting existing landmarks, castles,
dragon reptiles, banners, and mythic allusions.
In the exhibition ‘Aspects of memory’ Mantzavinos presents
for the first time a new group of works, a ‘tetralogy’ that
constantly revolves around memory, which he perceives and
treats as personal property. He creates an idiosyncratic
expressionist idiom, rejecting every naturalistic tendency:
figures become warped, colours scatter. New elements—
allusions to memories of personal experiences—have been
added to his fixed, permanent iconography of dragons,
banners, and seas. The central point of reference is a clock
tower, which in the recent past was the emblem of the port
of Piraeus. The clock does not work. It indicates a time that
is frozen and fixed at 6:15, the cusp of day and night; this is
the crossing from day to night, from the conscious to the
subconscious, from present to past, or vice versa. The sense
of transition is emphasised by the windvane/ dragon on the
peak of the tower. The sense of change is intensified by the
blowing of the wind, a movement expressed by the children’s
giant toys—the waterwheels. In all the works of this section,
the artist himself occupies the centre of the world, and is
present through his self-portrait. In the children’s toys, his
favourite reference to the period of ‘innocence’, we note the
contrasting elements of the menacing sea and the seafaring
ship, Rimbaud’s ‘bateau ivre’,1 which evokes the artist’s
traumatic memory.
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Άγγελος Παπαδημητρίου – H εγκατεστημένη Μνήμη
Μέσα στον χώρο της έκθεσης ο Άγγελος Παπαδημητρίου
εγκαθιστά μια προσωπική αντίληψη μνήμης. Στην εγκατάσταση
«Ο Κήπος» χρησιμοποιεί διάφορα εικαστικά μέσα, επί παραδείγματι γλυπτά και προβολή βίντεο, με τα οποία συνθέτει ένα
ατομικό παράδεισο2-κήπο. Ο κήπος αυτός έχει θεατρική διάσταση. Συνδυάζει θεματικά και μορφικά στοιχεία από διάφορες περιόδους του παρελθόντος, μέσα στα οποία εγκαθίστανται τα προσωπικά του βιώματα. Από την σύνθεση αυτή προκύπτει μία τρισδιάστατη αφήγηση, ένα αφηγηματικό tableaux.
Ο θεατής καλείται να αφομοιωθεί με το έργο· τον προσκαλεί
και τον προκαλεί η ανοιχτή πόρτα του φράχτη.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου κινείται γύρω από την αρχετυπική και ιστορική έννοια του κήπου-παραδείσου. Ως χώρος-σύμβολο ευδαιμονίας και γαλήνης, ο κήπος απαντάται σε όλες σχεδόν τις θρησκείες, με εμβληματικό τον Κήπο της Εδέμ, τον Παράδεισο. Έρχεται και επανέρχεται σε όλες τις μορφές της τέχνης, στην ποίηση και την πεζογραφία, στην μουσική και την
ζωγραφική. Τον συναντούμε ως «jardin vert des amours enfantines»3 στον Baudelaire, ως «secret garden»4 στο πολυδιαβασμένο παιδικό μυθιστόρημα της Frances Hodgson Burnett, στις
ποιητικές αναφορές του Νικηφόρου Βρεττάκου, στα έργα του
François Boucher και του Hieronymus Bosch. Ο κήπος είναι ένα
επιλεγμένο οροθετημένο, κομμάτι του τοπίου, το οποίο απομονώνεται, περιχαρακώνεται και «επιπλώνεται» κατά βούληση.
Η μνήμη, εξηγεί ο καλλιτέχνης, έχει σχέση με την περίφραξη. Οι κήποι της μνήμης είναι προσωπικά κτίσματα και μάλιστα αυθαίρετα, επισκέψιμα ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν πρόσωπα, φυτά και λουλούδια, τα οποία ζωοποιεί η ανθρώπινη
σκέψη και υδατώνουν τα δάκρυα. Ο κήπος του Άγγελου Παπαδημητρίου προβάλλει μια σύνθεση προσωπικών επιλογών,
όπου «τεχνικά» παρατίθενται και αντιπαρατίθενται ερεθίσματα που διεγείρουν τις αισθήσεις του επισκέπτη: όραση, ακοή,
οσμή, αφή -ίσως ακόμη και γεύση. Το εντεταγμένο βίντεο εμπεριέχει αναφορές ποικίλες από την ζωή και τον θάνατο: άσματα, μορφές ακινητοποιημένες, σκηνικά κινούμενα και χρώματα παγιδευμένα στον χρόνο. Οι μνήμες ομογενοποιούνται
υπερβαίνοντας τα χρονικά και πολιτισμικά όρια. Ο καλλιτέχνης επιλέγει, οροθετεί, περιφράσσει και περιφρουρεί τα αποσπάσματα της μνήμης του, χωρίς να τα κλείνει, χωρίς να τα
κρύβει. Ο «Κήπος» του είναι ορατός και προσπελάσιμος.
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Angelos Papadimitriou—Installed Μemory
Angelos Papadimitriou installs his personal perception of
memory. In his installation ‘The Garden’ he uses various visual
media, for instance, sculpture and video, with which he
composes a private paradise2-garden. This garden has a
theatrical dimension. It combines thematic and formal
components from various periods of the past in which his
personal experiences are installed. The composition gives rise
to a three-dimensional narrative, a narrating tableau. The viewer
is invited to become assimilated to the work; the open door of
the fence summons and provokes him to do so.
Angelos Papadimitriou deals with the archetypal, historical
concept of the garden-paradise. As a space and symbol of bliss
and peace, the garden features in almost all religions, the most
emblematic being the Paradise of the Garden of Eden. It occurs
and recurs in all forms of art, in poetry and prose, music and
painting. It occurs as a ‘jardin vert des amours enfantines’3 in
Baudelaire, as a ‘secret garden’4 as in Frances Hodgson Burnett’s
extremely popular children’s novel, in allusions in the poetry of
Nicephoros Vrettakos, in the works of François Boucher and
Hieronymus Bosch. The garden is a choice, demarcated piece
of the landscape which is isolated, ringed around, and ‘furnished’
at will.
Memory, explains the artist, is related to enclosure. The
gardens of memory are personal constructions, built without a
licence and visitable at any moment. There are persons, plants,
and ﬂowers that are given life by human thoughts and watered
by tears. Angelos Papadimitriou’s garden features a composition
of personal choices where, by technical means, stimuli are
placed and counterpoised, arousing the visitor’s senses of sight,
hearing, smell, touch—and perhaps even taste. The video
contains varied allusions to life and death: songs, immobilised
ﬁgures, moving scenery, and colours trapped in time. Memories
become homogeneous, transcending the boundaries of time
and culture. The artist selects, demarcates, encloses, and
protects the fragments of his memory, without shutting them,
without hiding them. His ‘Garden’ is visible and accessible.

Γιάννης Ψυχοπαίδης – H αφηγηματική Μνήμη
Η Μνήμη είναι η κατ’ εξοχήν εικαστική αφετηρία του Γιάννη
Ψυχοπαίδη, ανεξαρτήτως εποχής, θεματικής και περιόδων.
Στην έκθεση αυτή παρουσιάζει τρία έργα από προγενέστερες
ενότητες: «Το Γράμμα που δεν Έφτασε» (2001-2002), «Αρχαϊκή Μνήμη» (2002) και «Κερματισμένη Μνήμη» (2005). Στα έργα αυτά κυριαρχούν οι πολιτικές αναφορές και ο κοινωνικός
προβληματισμός - για τον καλλιτέχνη, τα καθοριστικά συστατικά για να περιγραφεί και να κατανοηθεί η ελληνική ιστορική
και πολιτισμική ταυτότητα.
Για τον Ψυχοπαίδη η μνήμη ισούται με την ταυτότητα. Τα
μηνύματα που απορρέουν από τις δημιουργίες του διαβάζονται πολιτικά και κοινωνικά. Για να το επιτύχει χρησιμοποιεί
διάφορες τεχνικές, όπως το κολάζ· παραθέτει αντικείμενα ντοκουμέντα μνήμης πάνω στο έργο τέχνης, όπως επιστολές
ως τμήματα υπαρκτής αλληλογραφίας· εκθέτει μισοσβησμένα
κείμενα, ως δείγματα από μια θολή και συγκεχυμένη ανάμνηση· προβάλλει υλικά στοιχεία, επί παραδείγματι γλυπτικά
θραύσματα του κλασικού αγάλματος.
Τα έργα αυτά «αφηγούνται», με εικόνα και λόγο. Η εικόνα
διαλέγεται. Ο γραπτός λόγος «σχεδιάζεται» με σαφή ή συγκεχυμένο τρόπο, έτσι ώστε να ενσωματωθεί σε ένα μείγμα αδιαχώριστο, από το οποίο δεν αποσπώνται οι γλωσσικοί χαρακτήρες· όπου οι λέξεις απορροφώνται, γίνονται εικαστικό
στοιχείο, μέρος της σύνθεσης. Ταυτοχρόνως, η σύνθεση αυτή
αποκαλύπτει την θολή εικόνα μιας προσωπικής ιστορίας και
αναδεικνύει ένα έλλειμμα επικοινωνίας.
Στο έργο του Ψυχοπαίδη η Ιστορία, η συνέχεια του παρόντος με το παρελθόν κατακερματίζεται και αντιστρέφεται, γίνεται ελλειπτική. Χάνεται, δηλαδή, η αίσθηση του όλου, του ακέραιου. Το παρελθόν γίνεται μία θραυσματική μνήμη, ο κατακερματισμός της οποίας δεν μπορεί «να φυλάξει» τα πράγματα «ὡς ἦσαν...»5. Στο έργο «Το Γράμμα που δεν Έφτασε», οι
μνήμες - θραύσματα συνδέονται μεταξύ τους με ένα σχοινί τεντωμένο που κρατά τα κομμάτια ενωμένα σε ένα σύνολο για
να μη διασκορπιστούν. Στα έργα αυτά χρησιμοποιούνται αντιζωγραφικά, αντι-ποιητικά στοιχεία, επί παραδείγματι το σχοινί
ή το σύρμα. Η παράδοξη αυτή σύνθεση παραπέμπει στην επώδυνη σύγκρουση ανάμεσα στην εξιδανικευμένη μνήμη ενός
λαμπρού ιστορικού παρελθόντος και σε έναν σύγχρονο, ρεαλιστικό κόσμο, αντι-ζωγραφικό, αντι-ποιητικό, αντι-αισθητικό.

Yiannis Psychopaidis—Narrative Μemory
Memory, regardless of season, theme and period, is the
starting-point par excellence for Yiannis Psychopaidis. In this
exhibition he presents three works from previous sections: ‘The
Letter that Never Arrived’ (2001-2002), ‘Archaic Memory’
(2002), and ‘Shattered Memory’ (2005). These works are
dominated by political references and social debate—to the
artist, these are the ingredients crucial for the description and
understanding of Greek historical and cultural identity.
For Psychopaidis, memory equals identity. The messages
stemming from his creations can be read politically and socially.
This is achieved through various techniques, such as collage; he
sets objects-documents of memory on the work of art, such
as letters from actual correspondence; he displays half-erased
texts as parts of opaque and confused recollection; he
accentuates material elements, such as, for instance, the
sculptural fragments of a classical statue.
These works ‘narrate’through image and speech. The image
converses. The written word ‘is designed’ in a clear or confused
manner, so as to be incorporated in an inseparable mix, from
which the characters of language cannot be detached; where
words are absorbed, turning into a visual component, a part of
the composition. At the same time, the composition reveals
the blurry image of a personal story, and gives prominence to
a deﬁcit of communication.
In Psychopaidis’ work, history, the continuity of the present
with the past, is split and reversed, becoming defective. The
sense of wholeness, of integrity is, in other words, lost. The
past becomes a fragmented memory, the rending of which
cannot ‘keep things as they were’.5 In the work ‘The Letter that
Never Arrived’, shattered memories are interconnected on a
tight rope that keeps the pieces joined together in a unit so as
to prevent them scattering. These works use anti-pictorial, antipoetic elements, for instance, rope or wire. This paradoxical
composition points to the painful clash between the idealised
memory of a replendent historical past and a contemporary,
realistic world, anti-pictorial, anti-poetic, anti-aesthetic.
The art of Psychopaidis cannot be deﬁned as a brilliant picture
frame in an ideal world. His work ‘Shattered Memory’ is framed
by timeworn wood. Time and the memory that inevitably
ensues surround a world of objects and faded, demolished,
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Η Τέχνη για τον Ψυχοπαίδη δεν ορίζεται ως λαμπερή κορνίζα σε έναν κόσμο ιδανικό. Το έργο του «Κερματισμένη Μνήμη» πλαισιώνεται από ξύλα φθαρμένα και φαγωμένα από τον
χρόνο. Ο χρόνος και η αναπόφευκτη συνεπακόλουθη μνήμη
περιστοιχίζει έναν κόσμο από αντικείμενα και ιδέες φθαρμένες, φαγωμένες, κατεστραμμένες, ανεστραμμένες, διαβρωμένες. Σε αυτόν τον κόσμο, η επικοινωνία με το παρελθόν, προσωπικό και ιστορικό, παρεμποδίζεται, αφήνοντας την ταυτότητα μετέωρη και χαοτική.

eroded ideas, all of them turned upside down. In this world,
communication with the personal and historical past is
thwarted, leaving identity in suspension and chaos.
‘Aspects of Memory’ make up the connective tissue around
a common journey. At times emphasising lived experience, at
other times invoking the standard of history or referring to the
subconsious or myths and symbols, these four artists ﬁght
against forgetfulness, penetrating into the recesses of memory.

Οι « Όψεις της Μνήμης» συγκροτούν ένα συνδετικό ιστό
γύρω από μια κοινή περιήγηση. Άλλοτε με έμφαση στο προσωπικό βίωμα, άλλοτε με γνώμονα την Ιστορία, άλλοτε με αναφορές στο υποσυνείδητο, άλλοτε με μύθους και σύμβολα, οι
τέσσερις καλλιτέχνες αντιμάχονται την λήθη, διεισδύοντας
στα άδυτα της μνήμης.

1. Το μεθυσμένο καράβι, A. Rimbaud.
2. Παράδεισος, όρος ασιατικός (περσικός), αντιστοιχεί στον κήπο, το περιβόλι. Με την έννοια αυτή τον χρησιμοποιεί ο Ξενοφών.
3. O πράσινος παράδεισος των παιδικών ερώτων, Ch. Baudelaire, Moesta et
Errabunda, απόσπασμα.
4. O μυστικός κήπος, F. Burnett.
5. Κ.Π. Καβάφης Γκρίζα.
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1. Drunken boat. A. Rimbaud
2. ‘Paradise’ is Persian for ‘garden, orchard’. Xenophon employs the term
in this sense.
3. ‘The green paradise of children’s loves’: from Ch. Baudelaire, Moesta et
errabunda.
4. The Secret Garden, F. Burnett.
5. C. P. Kavafy, Grey.

Γιάννης Αδαμάκος
Yiannis Adamakos

Γ

εννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1952. Σπούδασε στην
ΑΣΚΤ της Αθήνας (1973-1978) με δασκάλους τους Μυταρά, Μαυροϊδή και Τέτση. Συνέχισε με ελεύθερες σπουδές στο
Παρίσι (1978-1981), όπου ήρθε σε επαφή με τα σύγχρονα
ρεύματα και τα μεγάλα έργα του παρελθόντος. Παράλληλα με
το εικαστικό του έργο, έχει διδάξει σχέδιο και χρώμα στο Εργαστήρι Τέχνης της Χαλκίδας και στην Σχολή Βακαλό.

e was born in 1952, in Pyrgos, Ilia. He studied at the
Athens School of Fine Arts (1973-78), under D. Mytaras,
Y. Mavroidis and P. Tetsis. He went to Paris for independent
studies (1978-81), where he was familiarized with the trends
of contemporary art and the great classical works of the past.
He has taught drawing and painting in the Chalkida Art Workshop and the Vakalo College of Art & Design.

Έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς και στη Νέα Υόρκη (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού,
2002). Το 2008 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το λεύκωμα Γιάννης Αδαμάκος: Ζωγραφική 1977-2007. Συμμετείχε επίσης στην Α΄ Μπιενάλε της Αθήνας (Destroy Athens, 2007) και
σε θεματικές εκθέσεις (1994: «Η Απώλεια της Μορφής στο χώρο», «Τα Εφήμερα της Τέχνης», κ.ά.). Το 2013 πραγματοποιήθηκε έκθεση πρόσφατων έργων του στο Μουσείο Μπενάκη.

His work has been presented in numerous solo and group
exhibitions in Greece and other European countries, as well as
in New York (Hellenic Foundation for Culture, 2002). In 2008,
Agra published the album Yiannis Adamakos: Painting 19772007. He also participated in the 1st Athens Biennale (Destroy
Athens, 2007) and in thematic exhibitions (1994: ‘The Loss of
Form in Space’, ‘The Art Ephemera’, etc.). He presented his
work at the Benaki Museum in 2013.

H

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

1978, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1983, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1986, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1988, Χώρος Τέχνης Αριάδνη, Ηράκλειο, Κρήτη
1988, Αίθουσα Τέχνης Ψυχικού, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα
1990, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1990, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1992, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

1978, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1983, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1986, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1988, Ariadni Art Space, Heraklion, Crete
1988, Psychiko Art Gallery, Palaio Psychiko, Athens
1990, French Institute of Thessaloniki, Thessaloniki
1990, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1992, Nees Morfes Art Gallery, Athens
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1992, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πύργου, Πύργος Ηλείας
1992, Artforum Gallery, Θεσσαλονίκη
1993, Επίκεντρο - Χώρος Σύγχρονης Τέχνης, Πάτρα
1993, Diaspro Art Center, Λευκωσία, Κύπρος
1996, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1998, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη
2000, Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα
2002, Foundation for Hellenic Culture, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
2003, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
2003, Το Σπίτι των Εκθέσεων, Τήνος
2005, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη
2007, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
2011, Γκαλερί Citronne, Πόρος
2013, Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς, Αθήνα
2015, Γκαλερί Ευριπίδη, Αθήνα
2017, Γκαλερί Citronne, Πόρος
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1992, Cultural Center of Pyrgos Municipality, Pyrgos Ilias
1992, Artforum Gallery, Thessaloniki
1993, Spotlight - Space of Contemporary Art, Patras
1993, Diaspro Art Center, Nicosia, Cyprus
1996, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1998, Zina Athanasiadou Gallery, Thessaloniki
2000, Pierides Gallery, Glyfada
2002, Foundation for Hellenic Culture, New York, USA
2003, Nees Morfes Art Gallery, Athens
2003, The House of Exhibitions, Tinos
2005, Zina Athanasiadou Gallery, Thessaloniki
2007, Nees Morfes Art Gallery, Athens
2011, Citronne Gallery, Poros
2013, Benaki Museum-Pireos Street, Athens
2015, Euripides Gallery, Athens
2017, Citronne Gallery, Poros

Τοπία της Μνήμης I
Λάδι σε Καμβά, 200x140 εκ., 2018
Landscapes of Memory I,
Oil on Canvas, 200x140 cm, 2018
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Τοπία της Μνήμης II,
Λάδι σε Καμβά, 200x150 εκ., 2017
Landscapes of Memory II,
Oil on Canvas, 200x150 cm, 2017
57

Τοπία της Μνήμης III, Λάδι σε Καμβά, 140x200 εκ., 2017
Landscapes of Memory III, Oil on Canvas, 140x200 cm, 2017
58

Τοπία της Μνήμης IV,
Λάδι σε Καμβά, 200x145 εκ., 2018
Landscapes of Memory IV,
Oil on Canvas, 200x145 cm, 2018
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Τάσος Μαντζαβίνος
Tassos Mantzavinos
εννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Πήρε τα πρώτα του μαθήματα ζωγραφικής από τους Μάνο Σοφιανό και Μίμη Κοντό.
Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας (1979-1984) και
αποφοίτησε με διάκριση.
Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία, δίδαξε σχέδιο
στη Σχολή Βακαλό Art & Design College (1986-2000) και
ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων.
Έχει κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις, κυρίως στην Ελλάδα
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, κ.α.) και συμμετείχε σε ομαδικές,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έλαβε μέρος στη 2η και την
3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου (Θεσσαλονίκη 1986 και Βαρκελώνη 1987) και στην 16η
Μπιενάλε Αλεξανδρείας (1987).
Το 2005 εκδόθηκε λεύκωμα-τετράδιο με τα σχέδιά του. Το
2012 πραγματοποιήθηκε αναδρομική έκθεσή του στο Μουσείο
Μπενάκη και κυκλοφόρησε μονογραφική μελέτη για το σύνολο
του έργου του, με τίτλο «Η Δύναμίς μου εν Ασθενεία Τελειούται» (του Φίλιππου Μπεγλέρη, εκδόσεις Πατάκη).

Γ

e was born in 1958 in Athens. He took his first painting
lessons from Manos Sofianos and Mimis Kontos. He
studied painting at the Athens School of Fine Arts (1979-1984)
and graduated with distinction.
Alongside his artistic career, he taught drawing at the Vakalo
Art & Design College (1986-2000) and worked on book
illustrations. He has presented numerous solo exhibitions,
mainly in Greece (Athens, Thessaloniki, Chania, etc.) and
participated in group exhibitions in Greece and abroad. He took
part in the 2nd and 3rd Biennale of Young Artists from Europe
and the Mediterranean (Thessaloniki 1986 and Barcelona 1987)
and the 16th Biennale of Alexandria (1987).
In 2005, he published an album-notebook with his drawings. In
2012, the Benaki Museum presented his retrospective
exhibition and a monograph was published on his oeuvre,
entitled ‘For my Strength is Made Perfect in Weakness’ (by
Patakis Publications, edited by Philippos Begleris).

H

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•

1984, Γκαλερί 7, Αθήνα
1985, Γκαλερί 7, Αθήνα
1987, Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα, Αθήνα
1989, Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα, Αθήνα
1991, Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα, Αθήνα
1992, Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα, Αθήνα
1993, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
•
•
•
•
•
•
•

1984, Gallery 7, Athens
1985, Gallery 7, Athens
1987, Medusa Art Gallery, Athens
1989, Medusa Art Gallery, Athens
1991, Medusa Art Gallery, Athens
1992, Medusa Art Gallery, Athens
1993, Art Space 24, Athens
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1994, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1994, Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1995, Αίθουσα Τέχνης Άνεμος, Κηφισιά
1996, Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1997, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
1997, Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1999, Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
2000, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
2002, Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα / Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2003, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
2003, Χώρος Τέχνης Αριάδνη, Ηράκλειο, Κρήτη
2003, Αίθουσα Τέχνης Β. Μυλωνογιάννη, Χανιά, Κρήτη
2004, Γκαλερί TinΤ, Θεσσαλονίκη
2005, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αθήνα
2005, Γκαλερί Οιωνός, Καρδίτσα
2007, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2007, Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2008, Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2008, Galerie Aliquando, Παρίσι, Γαλλία
2010, Αίθουσα Τέχνης K-art, Αθήνα
2010, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
2010, Ίδρυμα Άγγελου και Λητούς Κατακουζηνού, Αθήνα
2012, Αίθουσα Σκουφά, Αθήνα
2012, Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2012, Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς, Αθήνα
2012, Theorema Art Gallery, Βρυξέλλες, Βέλγιο
2015, Φωκίωνος Νέγρη 16, Αθήνα
2016, Βιβλιοπωλείο Μορφωτικού Ιδρ. Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα
2017, Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Θεσσαλονίκη
2017, Αίθουσα Σκουφά, Αθήνα
2017, Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής
Τραπέζης, Αθήνα
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1994, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1994, Terracotta Art Gallery, Thessaloniki
1995, Wind Hall, Kifissia
1996, Terracotta Art Gallery, Thessaloniki
1997, Nees Morfes Art Gallery, Athens
1997, Terracotta Art Gallery, Thessaloniki
1999, Terracotta Art Gallery, Thessaloniki
2000, Nees Morfes Art Gallery, Athens
2002, Terracotta Art Gallery / TinT Gallery, Thessaloniki
2003, Nees Morfes Art Gallery, Athens
2003, Ariadni Art Space, Heraklion, Crete
2003, Art Gallery V. Mylonogianni, Chania, Crete
2004, TinT Gallery, Thessaloniki
2005, Nees Morfes Art Gallery, Athens
2005, Oion Gallery, Karditsa
2007, Art Space 24, Athens
2007, TinT Gallery, Thessaloniki
2008, TinT Gallery, Thessaloniki
2008, Gallery Aliquando, Paris, France
2010, K-art Art Gallery, Athens
2010, Zoumboulaki Gallery, Athens
2010, Angelos and Letos Katakouzinos Foundation, Athens
2012, Skoufa Hall, Athens
2012, TinT Gallery, Thessaloniki
2012, Benaki Museum - Piraeus Street Building, Athens
2012, Theorema Art Gallery, Brussels, Belgium
2015, Fokionos Negri 16, Athens
2016, National Bank Cultural Foundation Bookstore, Athens
2017, MIET Bookstore, Thessaloniki
20v7, Skoufa Hall, Athens
2017, Bookstore of the Cultural Foundation of the National
Bank of Greece, Athens

Η Βιοτεχνία Ιδεών και Τέχνης, Λάδι σε Καμβά, 140χ33 εκ., 2017
The Craft of Ideas and Art, Οil on Canvas, 140χ33 cm., 2017
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Το Oψάριον του Ωκεανού και του Ύπνου, Λάδι σε Χαρτί, 23x65, 2018
The Fish of the Ocean and Sleep, Oil on Paper, 23x65, 20018
63

Το Ρολόι I, Λάδι σε Χαρτί, 57x76 εκ., 2018
Τhe Clock Tower I, Oil on Paper, 57x76 cm, 2018
64

Το Ρολόι II, Λάδι σε Χαρτί, 57χ76 εκ., 2018
Τhe Clock Tower II, Oil on Paper, 57χ76 cm, 2018
65

Το Ρολόι III, Λάδι σε Χαρτί, 76χ57 εκ., 2018
Τhe Clock Tower III, Οil on Paper, 76χ57 cm, 2018
66

Το Ρολόι IV, Λάδι σε Χαρτί, 57χ76 εκ., 2018
Τhe Clock Tower IV, Oil on Paper, 57χ76 cm, 2018
67

Κατασκευή I, Mικτή Tεχνική, ύψος 46χ38χ7 εκ., 2017
Construction I, Mixed Media, height 46χ38χ7 cm, 2017
68

Κατασκευή ΙΙ, Mικτή Tεχνική, ύψος 43χ7χ7 εκ., 2017
Construction ΙΙ, Mixed Media, height 43χ7χ7 cm, 2017
69

O Άγγελος
Παπαδημητρίου
ονειρεύεται
τον εαυτό του
Angelos
Papadimitriou
dreams of himself

70

Άγγελος Παπαδημητριου
Angelos Papadimitriou

Υπάρχουν στιγμές που ο καλλιτέχνης αισθάνεται
ότι κρατάει όλο τον κόσμο στα χέρια του
There are times when the artist feels
as if he holds the whole world in his hands
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Ο Κήπος του Ραπατσίνι, 2018, Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου
The Garden of Rapatsini, 2018, Directed by Olia Lazaridou

72

73

74

75

Γιάννης Ψυχοπαίδης
Yannis Psychopedis
εννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και σπούδασε χαρακτική
στην ΑΣΚΤ με τον Κ. Γραμματόπουλο (1963-1968). Με υποτροφία της DA AD συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο
(Academie der Bildenden Kunste, 1970-1976). Στη συνέχεια
προσκλήθηκε από το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της πόλης του
Δυτικού Βερολίνου, όπου εγκαταστάθηκε έως το 1986. Κατά
την παραμονή του στη Γερμανία ανέπτυξε σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετέχοντας και σε συλλογικά σχήματα. Στην Ελλάδα, συμμετείχε στην ίδρυση της ομάδας των
«Νέων Ελλήνων Ρεαλιστών» (1971-1973) Συμμετείχε επίσης
στην ίδρυση του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών (ΚΕΤ, 19741976). Το 1986 εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες και το 1993
επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα. Το 1994 εξελέγη τακτικός
καθηγητής ζωγραφικής στην ΑΣΚΤ, όπου δίδαξε έως το 2012.
Έχει κάνει δεκάδες ατομικές εκθέσεις σε όλο σχεδόν τον
κόσμο, σε γκαλερί, πινακοθήκες και μουσεία. Συμμετείχε επίσης
σε πολλές ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Στην Ελλάδα έχουν
γίνει αρκετές αναδρομικές παρουσιάσεις της δουλειάς του
(1987-88, 1995, 1998, 2001, 2005, 2009). Το 2004 δημιούργησε
τη μεγάλη εικαστική εγκατάσταση Σταθμός Ειρήνη για τον ομώνυμο σταθμό των ΗΣΑΠ. Έχουν εκδοθεί πολυάριθμα λευκώματα για το έργο του, μονογραφικές μελέτες και βιβλία με
κείμενα και δοκίμιά του για την τέχνη.

Γ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
• 1966, Γκαλερί Κεραία, Αθήνα
• 1973, Galerie Art Appeal, Μόναχο, Γερμανία

e was born in 1945 in Athens. He studied printmaking at
the Athens School of Fine Arts with K. Grammatopoulos
(1963-1968). He continued his studies in Academie der Bildenden Kunste, in Munich (1970-1976) on a DAAD scholarship.
Then, he was invited by the Public Artistic Programme of West
Berlin, and settled there until 1986. During his stay in Germany
he developed considerable artistic activity, by participating in
collective schemes as well. Meanwhile, in Greece, he cofounded the art group ‘Young Greek Realists’ (1971-1973. Additionally, he participated in the creation of the Centre for
Visual Arts (KET, 1974-1976). In 1986, he moved to Brussels
and in 1993 he returned to Greece. In 1994, he was elected
professor of painting at ASFA, where he taught until 2012.
He has organized dozens of solo exhibitions worldwide, in
private and public galleries and in museums. He has also taken
part in many group exhibitions and international exhibitions.
Several retrospective exhibitions of his work have been held in
Greece (1987-88, 1995, 1998, 2001, 2005, 2009). In 2004, he
created the large installation, Eirini Station for the Athens
metro. Many albums on his work have been published, as well
as monographs and books with his writings and essays on art.

H

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
• 1966, Gallery of Antea, Athens
• 1973, Art Appeal Gallery, Munich, Germany
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1974, Galerie Poll, Βερολίνο, Γερμανία
1975, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Αθήνα
1976, Galerie APEX, Gottingen, Γερμανία
1977, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα
1978, Galerie Poll, Βερολίνο, Γερμανία
1979, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
1980, Kunstverein Kassel, Kassel, Germany
1980, Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt, Γερμανία
1981, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
1981, Akademie der Kunste, Βερολίνο, Γερμανία
1981, Overbeck-Gesellschaft, Lubeck, Δυτική Γερμανία
1983, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1983, Galerie Redmann, Βερολίνο, Γερμανία
1984, Γλυπτοθήκη Μονάχου (Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων),
Μόναχο, Γερμανία
1985, Αίθουσα Τέχνης Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτης
1985, Galerie im Kornerpark, Βερολίνο, Γερμανία
1986, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1987, Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, Ρόδος
1988, Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα
1988, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1988, Galerie Redmann, Βερολίνο, Γερμανία
1988, Galerie Pascal Pollar, Βρυξέλλες, Βέλγιο
1990, Galerie Pascal Polar, Βρυξέλλες, Βέλγιο
1990, Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα
1991, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1991, Metropolis Art Galleries, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
1991, Galerie Pascal Pollar, Βρυξέλλες, Βέλγιο
1992, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1992, Galerie La Parc, Λιέγη, Βέλγιο
1993, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1993, Galerie Pascal Polar, Βρυξέλλες, Βέλγιο
1995, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη
1995, Galerie am Savignyplatz, Βερολίνο, Γερμανία
1995, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
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1974, Gallery Poll, Berlin, Germany
1975, Center for Fine Arts, Athens
1976, APEX Gallery, Gottingen, Germany
1977, French Institute of Athens, Athens
1978, Gallery Poll, Berlin, Germany
1979, Athens Art Gallery, Athens
1980, Kunstverein Kassel, Kassel, Germany
1980, Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt, Germany
1981, Athens Art Gallery, Athens
1981, Akademie der Kunste, Berlin, Germany
1981, Overbeck-Gesellschaft, Lubeck, West Germany
1983, Zoumboulaki Gallery, Athens
1983, Redmann Gallery, Berlin, Germany
1984, Munich Glyptothek (State Collection of Antiquities),
Munich, Germany
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Από την ενότητα «Το Γράμμα που δεν Έφτασε,» Mικτή Tεχνική, 58x45 εκ., 2001
From the series "The Letter that Never Arrived", Mixed Media, 58x45 cm, 2001
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Αρχαϊκή Μνήμη από την ενότητα «Το Γράμμα που δεν Έφτασε»,
Mικτή Tεχνική, ύψος 125x25x16 εκ., 2002
Archaic Memory from the series "The Letter that Never Arrived",
Mixed Media, height 125x25x16 cm, 2002
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Κερματισμένη Μνήμη, Mικτή Tεχνική, 140x76 εκ., 2005
Fragmented Memory, Mixed Media, 140x76 cm, 2005
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