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ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΛΕΣΣΑ

Μια ξεχωριστή συνάντηση
Ενάντια στην όποια δεοντολογία, αποδέχτηκα αμέσως την πρόσκληση της
Ελισάβετ Σακαρέλη να γράψω για μια έκθεση που είναι βασισμένη σε μια
δική της ιδέα και πραγματοποιείται με τη δική της επιμέλεια. Όχι για να αποσαφηνίσω το νόημα της συνεύρεσης πέντε εικαστικών καλλιτεχνών της ίδιας γενιάς. Ούτε για να αποδώσω με λέξεις το σκεπτικό της διοργάνωσης
αυτής, που πάντως δεν πηγάζει από λογικές αιτιολογίες.
Η σύμπραξη των «5» στον χώρο της Φωκίωνος Νέγρη 16 είναι μια συνύπαρξη που στηρίζεται όχι σε επιμελητικούς συλλογισμούς αλλά στην παράξενη διαίσθηση της Ελισάβετ να συνενώσει σε μια κοινή παρουσίαση πέντε
σημαντικούς καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς. Αν η εθνικότητα, η ηλικία, η
φιλία και ο αλληλοσεβασμός που συνδέoυν τους δημιουργούς αυτούς αναμφίβολα αποτελούν στοιχεία εξωτερικά ως προς τον συσχετισμό των έργων τους, υπάρχει εντούτοις ένα κοινό πνευματικό ζητούμενο το οποίο μοιράζονται, παρόλο που οι εικαστικές αναζητήσεις τους ξεκινούν από ανόμοιες αφετηρίες και διανύουν διαφορετικές πορείες.
Μέσω ανησυχητικών συναρμογών αλλόκοτων πλασμάτων, μέσα από ίχνη
προσωπικών σημειολογιών, με την ανατροπή του απόλυτου ρεαλισμού, την
εξάρθρωση μορφών και δομών, την κυριαρχία της ήρεμης ομορφιάς σε χώρους οικείους, ο Κατσαδιώτης, ο Κυραρίνης, ο Μπιτσάκης, ο Παπακώστας
και ο Στάβερης επιχειρούν να αποκαλύψουν κρυμμένες όψεις του κόσμου,
να προσεγγίσουν εκείνο που διακρίνουν πέρα από το ορατό.
Και αν όλα αυτά μοιάζουν θεωρίες του μυαλού, ας μην ξεφεύγουμε ποτέ από τα έργα, ας μην ξεχνάμε τις εικόνες τους. Ο στέρεος θαυμασμός για τα
μονοπάτια που ανιχνεύουν οι πέντε καλλιτέχνες και η ειλικρινής εκτίμηση
για τα πρόσωπά τους, είναι ήδη στοιχεία αρκετά για να αρχίσει κανείς να
γράφει για τις ζωγραφιές τους.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΔΙΩΤΗΣ
Ανθρωπόμορφα ζώα και ζωόμορφοι άνθρωποι, κτίρια παιδικών
ζωγραφιών, ανοιχτά στόματα πνιγμένων κραυγών, συνονθυλεύματα
φεγγαριών σε μαύρους ουρανούς είναι μερικά από τα γνωρίσματα
της σύνθετης μυθολογίας των χαρακτικών έργων του Χριστόφορου
Κατσαδιώτη (1971). Η ακρίβεια του μέσου της οξυγραφίας προδίδει
την προτίμηση του καλλιτέχνη για το σχέδιο, για τη γραμμή, ενώ οι
πλατιά οξειδωμένες περιοχές φανερώνουν την αγάπη του για το
χρώμα που συχνά τυπώνεται πλακάτο ή με διαβαθμίσεις στην επιφάνεια των χαρτιών του. Πλέγματα γραμμών σχηματίζουν μοτίβα σε
μορφές σαν κούκλες από ρετάλια υφασμάτων, μέσα σε εικόνες
φτιαγμένες από ντεκουπαρισμένα κομμάτια άλλων εικόνων. Ο Κατσαδιώτης χρησιμοποιεί συχνά τμήματα διαφορετικών σταδίων του
ίδιου χαρακτικού ή κόβει κομμάτια από άλλα τυπώματα και τα ράβει
ανεπαίσθητα πάνω σε άλλα χαρακτικά του, δημιουργώντας έτσι όχι
μόνο παραλλαγές στην ίδια σύνθεση αλλά, επιπλέον, πλέκοντας μεταξύ τους διαφορετικά είδη χαρακτικής. Όμως η εξωτερική επιθυμία
του να χρησιμοποιήσει το κολάζ ως όχημα αμφισβήτησης της πολλαπλότητας του χαρακτικού μέσου αποκτά εντέλει εσωτερική θέση στο
έργο του γιατί ο τεμαχισμός ενέχει από τη φύση του τη βία της ασυνέχειας. Σε εικόνες ιδιαίτερης σκηνικότητας, ενός φαινομενικά παιδικότροπου ή παραμυθένιου ύφους που κάποτε υποστηρίζεται από παστέλ χρώματα αλλά ακυρώνεται από την οξύτητα των μορφών, αναδύεται η αισθητική του θραυσματικού που εμποτίζει την προσωπική
εικονογραφία του Κατσαδιώτη σαν μια κριτική θέση απέναντι στο
φαίνεσθαι του σύγχρονου κόσμου.
Ε.Π.

4-5

Ρομαντικό δείπνο, 2014, οξυγραφία-χρώμα, 25 x 33 εκ.

Διανυκτερεύουσες σκέψεις, 2016, οξυγραφία-ραφή, 40 x 55 εκ.
6-7

Χωρίς τα χάπια βλέπω εφιάλτες, 2015, οξυγραφία-ραφή, 46 x 66,5 εκ.

Α Λ Ε ΚΟΣ Κ Υ ΡΑ Ρ Ι Ν Η Σ
Η ζωγραφική του Αλέκου Κυραρίνη (1976) κινείται ανάμεσα στη βυζαντινή τέχνη, την ελληνική λαϊκή παράδοση και την προσωπική του σημειολογία. Θρησκευτικά, γεωμετρικά, ζωικά και φυτικά μοτίβα επαναλαμβάνονται περιμετρικά του έργου και περικλείουν το κέντρο της εικόνας, ή στολίζουν παρατακτικά κάθε σημείο που κινδυνεύει από το
κενό. Ο διάκοσμος της ζωγραφιάς αναλύεται σε σύμβολα που λειτουργούν τόσο αφηγηματικά όσο και δομικά, σε συνθέσεις όπου άφυλες μορφές-άγγελοι-άγιοι θριαμβεύουν νικώντας το κακό. Το αγαπημένο υπόβαθρο του Κυραρίνη, το αρχέγονο υλικό του ξύλου, συγγενεύει με την επιφάνεια των αγιογραφημένων εικόνων και του αντιστέκεται, όπως το μάρμαρο που σκάλιζε παιδί. Υπάρχει μια ιερότητα στα
έργα του, που δεν οφείλεται στην εικαστική τους εγγύτητα με τη βυζαντινή αγιογραφία, αλλά στη διαδικασία μέσα από την οποία γεννιούνται: στο πλαίσιο μιας προσωπικής εικονογραφίας, στην οποία ο ζωγράφος επανέρχεται ξανά και ξανά, οι διεργασίες του νου ταυτίζονται
με τις εργασίες του χεριού και το παραστατικό συνυπάρχει με το ανεικονικό. Γι’ αυτό στα νέα του έργα ο Κυραρίνης αφήνει για λίγο τις περίτεχνες γραμμές και τις μορφές των αγγέλων, και ξαναβρίσκει την αφαίρεση παλαιότερων εικόνων του. Τώρα πριμιτιβιστικά σημάδια, μοτίβα
από κοπτικά υφάσματα, μυστικιστικά τρίγωνα, χειροποίητοι ρόμβοι,
σαν ψηφίδες μωσαϊκών και σαν ραφές που δένουν το μερικό στο όλο,
συνθέτουν έργα που στην τελετουργία τους επιζητούν την προσήλωση
του βλέμματος. Στο μαύρο, το άσπρο και το κόκκινο προστέθηκαν το
ροζ, το γκρι, το καφέ και η ώχρα, μέσα σε μια ατέρμονη ρυθμική διαδικασία εναλλαγής, παραλλαγής, επανάληψης και παύσης που, όπως
και παλαιότερα, βρίσκει το οπτικό αντίστοιχό της σε παρτιτούρες μουσικής. Ο Κυραρίνης επανέρχεται κυκλωτικά στην τέχνη του, σαν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα του που συνθέτουν εικόνες πίστης στο καλό,
άλλοτε σε μικρούς πίνακες και άλλοτε σε κατασκευές σαν τέμπλα ή σαν
δισδιάστατες άγιες τράπεζες. Αντλώντας ξανά και ξανά μορφές και
σύμβολα από έναν ερμητικό εικονογραφικό κώδικα, δεν υπηρετεί μια
μανιέρα αλλά την εμμονή του να προσεγγίζει εκ νέου, μέσα από έναν
ζωγραφικό διαλογισμό, τη γεωμετρία της ψυχής του. Έτσι προκύπτει αβίαστα η εσωτερικότητα ενός εικαστικού έργου που λειτουργεί σαν ενδοσκόπηση: στο βάθος βρίσκει κανείς τον Εαυτό, τη θεία του εικόνα.
Ε.Π.

8-9

Χωρίς τίτλο, 2016, αυγοτέμπερα σε ξύλο, 124 x 130,5 εκ.

Vivace, 2019, μεικτή τεχνική σε ξύλο, 25 x 20 εκ.
10-11

Χωρίς τίτλο, 2019, μεικτή τεχνική σε ξύλο, 191 x 194 εκ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ

Η ζωγραφική του Εμμανουήλ Μπιτσάκη (1974) βασίζεται στη σχεδιαστική δεξιοτεχνία του, που με όχημα την εξονυχιστική απεικόνιση του
ορατού εντούτοις σκοπό έχει να υπαινιχθεί το αόρατο. Θραύσματα
μορφών, αντικειμένων και τοπίων, όπου το μακρινό είναι εξίσου σημαντικό με το κοντινό, σταχυολογημένα από κάθε είδους εικονογραφική πηγή, σαν ενθέσεις από τμήματα ετερόκλητων εικόνων πάνω στην
ίδια επιφάνεια, δημιουργούν έργα άχρονα που υπερβαίνουν τον ρεαλισμό προς έναν προσωπικό σουρεαλισμό. Η μορφή του ίδιου του
Μπιτσάκη εμφανίζεται συχνά μέσα στις συνθέσεις του, άλλοτε γνώριμη
άλλοτε μεταμφιεσμένη, ολόκληρη ή σαν από κομμένη φωτογραφία
που περιλαμβάνει μόνο τμήματα του σώματός του. Σε έργα φαινομενικά συμβατικά λόγω της καθησυχαστικής παραστατικότητάς τους, ο
Μπιτσάκης επιδιώκει κάθε φορά να ανατρέψει με καυστικό χιούμορ ή
λεπτό σαρκασμό τον ακραίο ρεαλισμό των εικόνων του με όπλο τον ίδιο τον ρεαλισμό τους. Οδηγείται έτσι σε έργα σχεδόν α-χειροποίητα
που οι μικρές διαστάσεις τους τα καθιστούν πολύτιμα αλλά δεν οφείλονται στην επιθυμία του καλλιτέχνη να ζωγραφίσει μινιατούρες. Το
μικρό μέγεθος των έργων του Μπιτσάκη προκύπτει από την ανάγκη
του να ελέγξει απόλυτα την ακρίβεια της αναπαράστασης με τον παράδοξο στόχο να την εξουδετερώσει ώστε να αποκαλύψει τους συνειρμούς που τη γέννησαν, την εικόνα πίσω από την εικόνα.
Ε.Π.

12-13

Ελληνικός χορός, 2018-2019, ακρυλικό σε καμβά, 22 x 30 εκ.

Ρωμαϊκό άγαλμα, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 18 x 13 εκ.
14-15

Όρθια φιγούρα, 2018-2019, ακρυλικό σε καμβά, 30 x 22 εκ.

Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ Π Α Π Α Κ Ω Σ ΤΑ Σ

Ολοένα προσεγγίζοντας την αφαίρεση, ο Αχιλλέας Παπακώστας
(1970) απεικονίζει τις σχεδόν αρχιτεκτονικές δομές των έργων του ενώ ταυτόχρονα αποδομεί τη βεβαιότητα της θέασής τους. Τις συνθέσεις του διαμορφώνουν πλακάτες χρωματικές ζώνες που από κοντά
αναλύονται σε ανεικονικά σχήματα ενώ από μακριά περιγράφουν
αλλά και διακόπτουν δισδιάστατες μορφές μέσα σε χρόνους και χώρους μετέωρους, δημιουργώντας έτσι μια οπτική εναλλαγή που γεννά
ρυθμό. Στη λακωνική ακρίβεια της ζωγραφικής του επιφάνειας ο Παπακώστας παρέχει κάποια σημεία ανάγνωσης – μια εσωστρεφής γυναικεία φιγούρα, ένα ηγεμονικό κάθισμα, όρθιες, γονατιστές και πλαγιασμένες μορφές με φωτοστέφανα, ένας σταυρός – όμως η αφήγηση παραμένει ελλειπτική γιατί δεν αποτελεί παρά πρόφαση για ζωγραφική. Εδώ ισότονα χρώματα διαφορετικής θερμότητας συνδιαλέγονται με το λευκό πάνω σε μονοχρωματικά φωτεινά φόντα που
συνθέτουν το ήρεμο σκηνικό για περίπλοκα παιχνίδια της όρασης: οι
γραμμές, όταν υπάρχουν, μοιάζουν εγχάρακτες, τα σχήματα φαντάζουν ταυτόχρονα εσώγλυφα και ανάγλυφα, οι μορφές εξαρθρώνονται και ανατάσσονται αποσπασματικές, με μια ενέργεια που εκλύεται
κεντρομόλος και μαζί φυγόκεντρη. Το μάτι ταλαντεύεται διαρκώς ανάμεσα στο πίσω και το μπρος, το μέσα και το έξω, συγχέοντας το κοντινό με το μακρινό, μέχρι να του αποκαλυφθεί ξαφνικά το όλον της
εικόνας μέσα από τα θραύσματά της.
Ε.Π.

16-17

Η απονομή, 2018-2019, λάδι σε λινό, 162 x 130 εκ.

Λεπτομέρεια από το έργο Στο χάραμα
18-19

Στο χάραμα, 2018-2019, λάδι σε λινό, 120 x 160 εκ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ

Ο Αντώνης Στάβερης (1973) μοιάζει να κλείνει έξω από την πόρτα της
ζωγραφικής του τις παλαιότερες νυχτερινές πόλεις με τα ηλεκτρικά
χρώματα και την ανησυχητική όψη ενός φωτογραφικού αρνητικού.
Καταφεύγει τώρα σε οικείους χώρους εσωτερικούς, όπου κυριαρχούν οι αρμονικοί παστέλ τόνοι, και απομακρύνεται από τον ρεαλισμό του βλέμματος για να απεικονίσει την εντύπωση. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά το χρώμα, προκειμένου να σχηματίσει τις μορφές, τους
όγκους, τον χώρο και τις δομές του, να αποδώσει το φως και τη σκιά.
Ανα-συνθέτει την ελεγχόμενη πραγματικότητα οικιακών σκηνών, συχνά ορίζοντας το κάδρο του με τον αποσπασματικό τρόπο της φωτογραφίας. Χρωματικά πλάνα εισέρχονται το ένα στο άλλο σαν παραπετάσματα ενός θεατρικού σκηνικού, με την ανθρώπινη μορφή να
κρύβεται ανάμεσά τους. Σιωπηλός παρατηρητής, με όπλο του την καθαρή ζωγραφική, ο Στάβερης καταγράφει τη συμπεριφορά μιας αισθησιακής ομορφιάς που εντοπίζει σε ό,τι διακρίνει πως μπορεί να
αυτονομηθεί από τη λειτουργία της περιγραφής: το γεωμετρικό σχέδιο του χαλιού, η κόκκινη γραμμή του καλωδίου, οι πινελιές στα αντικείμενα του τραπεζιού, οι πιτσιλιές που πλέκουν το πουλόβερ, όλα γίνονται διάκοσμος – μοτίβα που προσεγγίζουν την αφαίρεση. Χωρίς
τη χρήση προοπτικής, πλακάτα χρώματα εναλλάσσονται παρατακτικά με σβησμένες εκδοχές της σύνθεσης, και ατελείωτες περιοχές του
καμβά ταυτίζονται με τις εικόνες μισοτελειωμένων έργων μέσα στο
έργο, αποδίδοντας έναν χρόνο κλεμμένο από τη ροή της καθημερινότητας, σαν την ησυχία ενός μικρού μεσημεριού στο σπίτι.
Ε.Π.

20-21

Αρχική ιδέα, 2018, λάδι σε καμβά, 125 x 145 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2018, λάδι σε καμβά, 28 x 28 εκ.
22-23

Εσωτερικό, 2018, λάδι σε καμβά, 90 x 110 εκ.
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