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Σχετικά με την έκθεση του Δημήτρη Κατσιγιάννη 

ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΆΜΈ  το 2006 με την ευκαιρία της τότε ατομικής του έκθεσης στην Αθή-
να. Προσηνής και ευχάριστος στη συναναστροφή, με πολυδιάστατες αναζητήσεις 
και ποικίλα ενδιαφέροντα, ταξιδευτής του κόσμου και του πνεύματος, ο ζωγράφος 
Δημήτρης Κατσιγιάννης μας έβαλε πολύ γρήγορα στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής 
του δημιουργίας. Στα οκτώ χρόνια που ακολούθησαν εκείνη, την πρώτη, συνά-
ντησή μας είχαμε, κιόλας, αποκτήσει περίπου δέκα ωραία έργα του. H γνωριμία 
μας εξελίχθηκε γρήγορα σε φιλία και έτσι, όποτε βρισκόμασταν στα Χανιά, όπου ο 
Δημήτρης κατοικεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου μαζί με την αγαπημένη 
σύζυγό του, την Καρμέλα Ιατροπούλου, τον συναντούσαμε στο σπίτι του και στο 
εργαστήριό του. 

Σε μία από αυτές τις επισκέψεις μας, τον Ιούλιο του 2014, του ζητήσαμε να μας 
δείξει δουλειά του. Εκείνος ανταποκρίθηκε ευχάριστα, πήγε στο διπλανό δωμάτιο 
και επέστρεψε κρατώντας ένα μεγάλο ντοσιέ. Το άνοιξε και άρχισε να μας δείχνει 
περίπου 80 έργα του –όλα ακουαρέλες– λέγοντάς μας ότι αυτά αποτελούσαν το 
σύνολο της καλλιτεχνικής του παραγωγής των τελευταίων χρόνων. Τα περισσότερα 
από τα έργα αυτά τα είχε ζωγραφίσει την περίοδο 2011-2014 στα Χανιά, και κυρίως 
στον αγαπημένο του Σταυρό, όπου έχουν με την Καρμέλα ένα μικρό εξοχικό – εκεί 
όπου, κάμποσα χρόνια πριν, ο Κακογιάννης γύρισε τον περίφημο «Ζορμπά» του, 
που έσπασε τα σύνορα της Ελλάδας και έγινε γνωστός σ’ όλο τον κόσμο. Τα υπό-
λοιπα έργα τα είχε ζωγραφίσει στην Ινδία στο διάστημα 2007-2013, κατά τις συχνές 
και πολύμηνες επισκέψεις του εκεί. 

Αυτά που μας έδειχνε μας εντυπωσίασαν. Μια ζωγραφική απλή και απαλή, μα 
ταυτόχρονα περιγραφική, με τη ματιά του ζωγράφου έντονα διεισδυτική στα τοπία 
και στις ανθρώπινες φιγούρες που απεικονίζει. Και τα χρώματα, με τη βοήθεια 
του φωτός, καταφέρνει και τα δαμάζει πριν αυτά προλάβουν να στεγνώσουν στην 
επιφάνεια του βαμβακερού χαρτιού του. Αυτόματα, σχεδόν, του εκφράσαμε το ενδι-
αφέρον μας να αποκτήσουμε αυτό το σύνολο της δουλειάς του και να το εντάξουμε 
στη συλλογή μας ως μια διακριτή ενότητα. Ταυτόχρονα είχαμε την ιδέα, την οποία 
αμέσως υιοθέτησε ο Δημήτρης, τα συγκεκριμένα έργα να παρουσιαστούν στο κοι-
νό, στο πλαίσιο μιας έκθεσης που θα οργανώναμε με την πρώτη ευκαιρία στο μέλ-
λον. Σε ελάχιστο χρόνο συμφωνήσαμε σε όλα και έτσι αποκτήσαμε έκτοτε όλα αυτά 
τα έργα του Δημήτρη Κατσιγιάννη. Απέμενε, πλέον, το ζήτημα της έκθεσης. 

Με τον Σωτήρη Φέλιο γνωριζόμαστε καιρό και έχουμε κοινά εικαστικά ενδιαφέ-
ροντα. Όταν τον ρωτήσαμε αν θα μπορούσαμε να εκθέσουμε αυτή την ενότητα των 
έργων του Κατσιγιάννη στην ωραία αίθουσα της «Φωκίωνος Νέγρη 16» η απάντη-
σή του ήταν άμεση και θετική και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ολόψυχα, γιατί χωρίς 
τη φιλική παραχώρηση του χώρου του και τη φιλοξενία του, δεν θα ήταν δυνατή η 

πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης. Να ’μαστε λοιπόν: Πήραμε στην αγκαλιά μας 
αυτές τις ζωγραφιές και τις δείχνουμε στο κοινό, στη φιλόξενη αυτή αίθουσα.

Τις πιο θερμές μας ευχαριστίες εκφράζουμε σε όλους όσοι συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση της έκθεσης αυτής: 
Ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλουμε στην ιστορικό της τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα για 
την πολύτιμη βοήθειά της και τον άψογο επαγγελματισμό της στην επιμέλεια της 
έκθεσης και της έκδοσης αυτής, καθώς και για το εμπεριστατωμένο εισαγωγικό 
κείμενό της. Ευχαριστούμε επίσης τη Φανιώ Μιχαλοπούλου, υπεύθυνη της «Φωκί-
ωνος Νέγρη 16», για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της έκθεσης. Ευ-
χαριστούμε θερμά τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου για το εξαιρετικό κείμενο που 
μας έκανε την τιμή να συγγράψει σχετικά με τα έργα αυτά του Δημήτρη Κατσιγιάν-
νη. Ευχαριστούμε, ακόμη, τον φίλο Μιχάλη Βαρουξή για την υπομονή του αλλά και 
για την εμπειρία και τις πολύτιμες συμβουλές του στην παραγωγή του παρόντος 
καταλόγου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην αγαπητή φίλη, δημοσιογρά-
φο Μαίρη Αδαμοπούλου για την υποδειγματική διοργάνωση της επικοινωνίας 
της έκθεσης. Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στην Εριφύλη Αράπογλου για τον 
εμπνευσμένο σχεδιασμό του καταλόγου και τις γραφιστικές εφαρμογές της έκθε-
σης, καθώς και στη Σουζάνα Αποστολάκη για τις άρτιες μεταφράσεις των κειμένων 
στα αγγλικά. Ευχαριστίες οφείλονται και στον Μίλτο Μιχαηλίδη για τα καλαίσθητα 
πλαίσια των έργων. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον Δημήτρη 
Κατσιγιάννη που ζωγράφισε και μας εμπιστεύτηκε τα έργα αυτά.

Αντώνης και Άζια Χατζηϊωάννου
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Regarding the Dimitris Katsigiannis Εxhibition 

WE FIRST MADE HIS ACQUAINTANCE  in 2006 on the occasion of his solo exhibi-
tion in Athens at that time. Pleasant and agreeable company; with multidimen-
sional curiosity and a variety of interests; a world traveller and a traveller of the 
spirit: painter Dimitris Katsigiannis quickly provided us with the framework of 
his creative endeavours. In the eight years that followed that first encounter we 
had already acquired almost ten of his beautiful works. Our acquaintance quickly 
evolved into friendship and so, whenever we were in Chania, where Dimitris lives 
for most of the months of the year with his beloved wife, Carmela Iatropoulou, we 
would meet at his house and his studio. 

During one of our visits, in July 2014, we asked him to show us what he had 
been painting recently. He responded pleasantly, went to the room next door and 
returned with a large folder. He opened it and started to show us some 80 or so 
paintings – all watercolours – and told us that they were more or less the sum 
of his artistic endeavours over the past years. Most had been painted over the 
period 2011-2014 at Chania, Stavros, his favourite haunt, where he and Carmela 
have a small vacation home – where many years ago Cacoyannis had filmed his 
wonderful “Zorba the Greek”, which had crossed beyond the borders of Greece and 
become world-renowned. The rest had been painted in India over the period 2007-
2013, during his frequent and months-long visits there. 

What he showed us impressed us. The painting was simple and supple, yet si-
multaneously descriptive: the painter’s gaze intensely penetrating the landscapes 
and human figures depicted. And he managed to tame the colours with assistance 
from the light, before they dried out on the surface of his cotton paper. Almost 
automatically we expressed our interest in obtaining this oeuvre in its totality, to 
include in our collection as a distinct group. At the same time we had the idea, 
which Dimitris immediately adopted, to present these particular works as part 
of an exhibition we would organise at the first opportunity. In a bare minimum 
of time we agreed on all this and obtained these works by Dimitris Katsigiannis. 
What remained, therefore, was the matter of the exhibition. 

We have known Sotiris Felios for a while and have many artistic interests in 
common. When we asked him if we could exhibit this group of works by Kat-
sigiannis in the beautiful art space of 16 Fokionos Negri, his response was imme-
diate and positive; for this we thank him wholeheartedly. This exhibition would 
not have been possible if he had not extended his hospitality and the use of his 
art space. So here we are: We embraced these paintings and are exhibiting them 
to the public in this welcoming space. 

We would like to express our warmest thanks to all who have contributed to 
the mounting of this exhibition:
Heartfelt gratitude is due to art historian Elizabeth Plessa, for her valuable as-
sistance and faultless professionalism in curating the exhibition and editing this 
publication, as well as for her articulate introductory text. We also thank Fanio 
Michalopoulou, who is in charge of 16 Fokionos Negri, for coordinating the exhi-
bition and for running it so smoothly. Our warmest gratitude too, to Konstanti-
nos Papageorgiou for the exceptional text he has done us the honour of writing 
concerning these works by Dimitris Katsigiannis. We would also like to thank 
our friend Michalis Varouxis for his patience as well as the experience and val-
uable advice he put at our disposal in producing this catalogue. We would also 
like to express our thanks to our dear friend, journalist Mary Adamopoulou, for 
her exemplary organisation of the communications for the exhibition. We would 
also like to express our gratitude to Erifili Arapoglou for her inspired design 
of the catalogue and exhibition graphics; as well as Susan Apostolakis for her 
well-devised translations of the texts into English. Gratitude is also due to Miltos 
Michailidis for the appropriate frames. Finally, our very heartfelt thanks are due 
to Dimitris Katsigiannis, who painted and entrusted us with these works. 

Anthony and Asia Hadjioannou



10 11



12 13

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΛΕΣΣΑ

Το μέσα αντίκρισμα 

ΆΠΟ ΤΗΝ ΆΚΡΟΘΆΛΆΣΣΙΆ ΤΟΥ ΣΤΆΥΡΟΥ  στις όχθες του Γάγγη, ο Δημήτρης Κα-
τσιγιάννης ανιχνεύει τις γέφυρες της Δύσης με την Ανατολή αναγνωρίζοντας γύρω 
του τις εικόνες που φέρει ήδη εντός του. Καθισμένος στο κατώφλι του σπιτιού 
της Κρήτης, ή περιηγητής στα ιερά μέρη της Ινδίας, απεικονίζει τη ματιά του στο 
υγρό χαρτί της ακουαρέλας κι αντιπαλεύει δικούς του, βαθύτερους, διχασμούς της 
ζωγραφικής και της ζωής. Η χαρά του βλέμματός του στον κόσμο αντανακλάται 
στη χαρά της ζωγραφικής πράξης του, η οποία επικεντρώνεται στην προσπάθεια 
κατάκτησης μιας απλότητας αρχαϊκής, της γαλήνιας απλότητας ενός χαμένου πα-
ραδείσου που αναζητεί τόσο στον Σταυρό όσο και στην Ινδία.

Ο Κατσιγιάννης έχει για εργαστήριό του το ύπαιθρο και για μοντέλο ό,τι είναι 
ικανό να τον καθηλώσει. Πέρα από την άχνα της ιαπωνικής χαρακτικής, την ακρί-
βεια του Klee ή την ονειρική δύναμη των υδατογραφιών του Turner, η μνήμη δεν 
παίζει ρόλο στο έργο του – η στιγμή είναι ολοκληρωτικά παρούσα όταν εκείνος 
ζωγραφίζει. Έκθαμβος παρατηρητής του κόσμου που τον περιβάλλει, χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά την ακουαρέλα, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν οδηγήθηκε 
στο ύπαιθρο από την αγάπη του για την υδατογραφία ή αν η ανάγκη του να μην 
δουλεύει στον κλειστό χώρο ενός «κανονικού» εργαστηρίου τον οδήγησε από νωρίς 
στην ακουαρέλα. 

Μέσα όμως από την ευκολία στη μεταφορά και την αμεσότητα που του προσφέ-
ρει το μέσο αυτό, εκείνο που ο Κατσιγιάννης επιχειρεί να διερευνήσει στο χαρτί 
είναι ζητήματα της σύνθεσης και της φόρμας. Γι’ αυτό και χρησιμοποιεί την ακου-
αρέλα με τρόπο καθαρά ζωγραφικό, χτίζοντας μεθοδικά τη δομή των έργων του 
με τη βοήθεια της υγρής πινελιάς. Συχνά η σύνθεσή του γίνεται παρατακτική και 
λειτουργεί σε ζώνες, από πάνω προς τα κάτω, όπου εμφανίζονται εναλλαγές παρα-
στατικότητας και αφαίρεσης με ταυτόχρονη χρήση της προοπτικής για την απόδο-
ση της ψευδαίσθησης του βάθους. Ζωγραφισμένα στο δάπεδο ή κυριολεκτικά στην 
αγκαλιά του καλλιτέχνη, τα έργα που παρουσιάζονται εδώ είναι δουλεμένα σαν 
εργόχειρα ή σαν νωπογραφίες, με την αυστηρότητα και την εγρήγορση που απαιτεί 
η ακουαρέλα μέχρι να γίνει ένα σώμα με το χάρτινο υπόβαθρό της. 

Ο Κατσιγιάννης δεν συμμορφώνεται με τις αντιδράσεις της ακουαρέλας παρά 
μόνο όταν διαβλέψει την αναμφισβήτητη επέλαση της αφαίρεσης, αφήνοντας τότε 
τη συμπεριφορά του υδάτινου χρώματος να γίνει το ζεστό κίτρινο μιας αμμουδερής 
παραλίας και μαζί το θέμα του έργου. Τις περισσότερες φορές, όμως, κατευθύνει 
την ακουαρέλα, τη χαλιναγωγεί, προκειμένου να «χτίσει» το έργο του. Συχνότερα 
στην Κρήτη και λιγότερο στην Ινδία, επανέρχεται στο ίδιο τοπίο και στο ίδιο κομ-
μάτι χαρτί ενσωματώνοντας αλλεπάλληλα στην επιφάνειά του –όπως στον νωπό 
σοβά μιας τοιχογραφίας– τη ματιά του, τον χρόνο, το νερό και το χρώμα. Αν κατα-
πιάνεται με το ίδιο έργο και το ίδιο τοπίο, υπό το διαφορετικό φως και τις δονήσεις 
των δύο τόπων όπου ζει και δουλεύει, είναι γιατί επιδιώκει να βρει τη φόρμα και το 
χρώμα μέσα από τις εκφάνσεις του φωτός που πρέπει να ξαναβρεί κάθε φορά για 

να το αποδώσει συνυφασμένο με την έννοια του χρόνου και μέσα από μια διαρκή 
διαδικασία ενδοσκόπησης.

Άλλοτε κεντώντας με το πινέλο του και άλλοτε κουνώντας τα νερά της ακουα-
ρέλας στο χαρτί, ο Κατσιγιάννης αναδεικνύει την εικόνα που εκείνος διακρίνει, με 
τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε έργο να παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό 
εικαστικό αποτέλεσμα. Οι σαρωτικές πινελιές, τα εκρηκτικά σταξίματα και οι ανε-
νόχλητες κηλίδες μαρτυρούν έργα που έγιναν μεμιάς, ενώ το ζωγράφισμα εκ νέου 
πάνω στη βεβαιότητα μιας ήδη υπάρχουσας σύνθεσης αναπόφευκτα οδηγεί τον 
Κατσιγιάννη στη χρήση του μοτίβου που του είναι ολοφάνερα προσφιλές. 

Από τον διάκοσμο που δημιουργούν οι ρυθμικές κινήσεις του πινέλου του –σαν 
μέσα από έναν ζωγραφικό διαλογισμό– προκύπτουν μωσαϊκά φύλλων, γραφές ατέρ-
μονων κυμάτων που συνομιλούν με σανσκριτικές γραφές ινδικών τοπίων και πα-
λιών χαρτιών· ανταύγειες φωτός ξετυλίγονται πάνω σε κινούμενα νερά· θάμνοι από 
πολύτιμες ψηφίδες χρώματος σμίγουν και χωρίζουν από μονοπάτια λευκού χαρτιού 
δημιουργώντας πλέγματα οπτικής έντασης. Τα έργα της Ινδίας είναι περισσότερο 
βιωματικά –ο Κατσιγιάννης ζωγραφίζει εκεί εικόνες-ενθυμήματα, συνήθως με τους 
ανθρώπους γύρω του να τον παρατηρούν την ώρα που δουλεύει– ενώ τα χρονοβό-
ρα μοτίβα κυριαρχούν στα μοναχικά έργα του Σταυρού, όπου ο χρόνος του διαθέτει 
την παράδοξη πολυτέλεια να είναι απαράλλακτος όσο και μοναδικός καθημερινά. 

Ο Κατσιγιάννης μοιάζει να βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με ένα υπέροχο 
παράδοξο: Η ελεγχόμενη επανάληψη του μοτίβου αποδίδεται κόντρα στη ρευστή 
φύση της ακουαρέλας. Ο διάκοσμος αυτονομείται από τη λειτουργία της απεικόνι-
σης και συναντά τον εγγενή αυτοσχεδιασμό της ακουαρέλας. Η απόλυτη πειθαρχία 
της υδάτινης πινελιάς του φέρνει την ελευθερία της ζωγραφικής παρέμβασης. Η 
ηρεμία της χρωματικής ομορφιάς των έργων του δοκιμάζεται από την εσωτερικό-
τητα της δομής τους. 

Ανάμεσα στο εφήμερο και στη διάρκεια, στη φευγαλέα φύση της ακουαρέλας 
και την ακρίβεια της ματιάς του, ο Κατσιγιάννης προσπαθεί να αποδώσει την ίδια 
ποιότητα φωτός, να επανασυνθέσει το μοναδικό, να αναμετρηθεί με τον χρόνο: τον 
χρόνο που αφιερώνει σε κάθε έργο επαναλαμβανόμενα, ρυθμικά ή ακαριαία, τον 
χρόνο που θέλει να ξαναζήσει επιχειρώντας να τον συλλάβει ξανά στο ίδιο τοπίο 
και στο ίδιο έργο – εντέλει τον χρόνο της αναμέτρησης με τον εαυτό του.

Στα αυτοπορτρέτα-προσομοιώσεις του, όπως τα ονομάζει ο ίδιος, ο Κατσιγιάν-
νης ζωγραφίζει μετωπικά την αντανάκλαση της μορφής του στον καθρέφτη ή στο 
γυαλί του παραθύρου, απεικονίζοντας ταυτόχρονα το είδωλο του πίσω τοπίου ή τα 
αντικείμενα στο εσωτερικό του καθρεφτισμένου δωματίου. Μέσα από τον διάλογο 
του χαρτιού με το βλέμμα και τον νου, το άυλο σώμα της ακουαρέλας ανασύρει 
στην αυτοπροσωπογραφία του ζωγράφου την πνευματική εικόνα του Εαυτού ως 
Άλλου, το μέσα αντίκρισμά του.
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ELIZABETH PLESSA

The Inner Regard

FROM THE BEACHES OF STAVROS  to the river banks of the Ganges, Dimitris 
Katsigiannis scouts out the bridges between West and East, recognizing in his 
surroundings images he carries already within him. Sat on the porch of his house 
on Crete or on pilgrimage to the holy sites of India, he depicts what he sees on wet 
watercolour paper and confronts his own profound disquiet about painting and 
life. The joy of his gaze on the world is reflected in his joy in the act of painting, 
which focuses on an attempt to conquer an archaic simplicity, the serene simplic-
ity of a paradise lost and sought both in Stavros and in India. 

Katsigiannis uses the outdoors as his studio and anything that engrosses him 
becomes his model. Beyond a reverie of Japanese engraving; the accuracy of Klee; 
or the dreamy power of Turner’s watercolours, memory does not play a role in his 
oeuvre – the moment is present in its entirety when he paints. An elated observer 
of the world that surrounds him, he utilizes watercolours exclusively, leaving 
unanswered the question of whether he was led to the outdoors by his love of 
watercolour or whether his need to avoid the closed space of a ‘normal’ studio led 
him to watercolour from an early age. 

However, using the ease of transport and immediacy this medium offers him, 
what Katsigiannis attempts to examine on paper are issues of composition and 
form. This is why he utilizes watercolour in a purely painterly manner: methodi-
cally building the structure of his works with the assistance of wet brushstrokes. 
Often his composition becomes an array and functions in zones, from upper to 
lower, where figurative and abstract areas alternate, with the simultaneous use of 
perspective to render the illusion of depth. Painted on the floor or literally in the 
artist’s lap, the works presented here were worked like embroidery or like fres-
coes, with the severity and alertness watercolour demands until it becomes one 
body with the underlying paper.

Katsigiannis does not comply with the reactions of watercolour except when 
he discerns the indubitable arrival of abstraction; at that time he allows the com-
portment of the watery colour to become the warm yellow of a sandy beach and, 
at the same time, the subject of the work. In most instances, however, he directs 
his watercolours, reins them in, in order to build his work. Most often on Crete 
and less often in India, he returns to the same landscape and on the same paper, 
incorporating his gaze, time, water and colour in successive layers on its surface 
– just as on the damp plaster of a fresco. If he repeatedly engages with the same 
work and the same landscape, under the different light and the vibrations of the 
two places where he lives and works, this is because he seeks to find the form 
and colour through the expressions of light, which he must rediscover in each 
instance in order to portray it, woven in with the concept of time and through an 
ongoing process of introspection. 

At times embroidering using his brush, while at other times shaking the pools 
of watercolour liquids on the paper, Katsigiannis highlights the image he dis-
cerns, with the time dedicated to each work playing a defining role in the final 
visual result. The sweeping brushstrokes; the explosive dripping; and the undis-
turbed stains bear witness to works created in an instant, while painting on the 
certainty of an already existing composition inevitably results in Katsigiannis 
utilizing motifs which are clearly particularly dear to him. 

From ornaments created by the rhythmic motions of his brush – as if through a 
painted meditation – there arise mosaics of leaves, handwriting of endless waves 
that converse with the Sanskrit writing of Indian landscapes and old papers; re-
flections of light unfold on moving water; bushes made of valuable tesserae of 
colour, which merge and separate from the pathways of the white paper, creat-
ing webs of visual intensity. The India pieces are more experiential: Katsigiannis 
paints images / reminiscences from there, usually with the people around him ob-
serving him as he works, while the time-consuming motifs dominate the solitary 
works at Stavros, where every day his time possesses the paradoxical luxury to be 
both unchanging and unique.

Katsigiannis appears to find himself constantly confronting a wonderful par-
adox: The controlled repetition of motifs is rendered against the fluid nature of 
watercolour. Ornament becomes independent of the function of depiction and en-
counters the intrinsic improvisation of watercolour. The absolute discipline of his 
liquid brushstrokes brings with it freedom in painted intervention. The serenity of 
chromatic beauty in his works is tested by the internal character of their structure. 

Between the ephemeral and the enduring, the fleeting nature of watercolour 
and the accuracy of his gaze, Katsigiannis attempts to render the very quality of 
light itself; to re-compose what is unique; to fight time: the time he dedicates to 
each work repeatedly, rhythmically or instantly; the time he seeks to live again 
endeavouring to capture it once more in the same landscape and the same work – 
ultimately the time at which he confronts his own self. 

In his self-portraits / simulations, as he names them, Katsigiannis paints the 
reflection of his figure in the mirror or the window pane, in full face, simultane-
ously depicting the image of the landscape behind him or the objects in the inte-
rior of the reflected room. Through the discourse of paper with his gaze and mind, 
the light, immaterial body of watercolour brings out in the artist’s self-portrait 
the spiritual image of the Self as Other, his inner regard. 
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ΠΆΝΤΆ ΆΙΣΘΆΝΟΜΟΥΝ ΟΤΙ  ΥΠΆΡΧΈΙ  μια Δύση και μια Ανατολή για τον καθένα 
μας, ίσως και ένας Βορράς και ένας Νότος. Δεν είναι μόνο σημεία του ορίζοντα, δεν 
εκπροσωπούν μόνον πολιτισμούς, δεν είναι απλώς γλώσσες αλλά είναι ολόκληροι 
κόσμοι που μας βοηθούν να βρούμε το δικό μας στίγμα στο σύμπαν όπως ακριβώς 
αυτοί οι κόσμοι το ορίζουν. Καλό είναι να εξερευνήσουμε αυτούς τους κόσμους και 
να διευκρινίσουμε τη σχέση μας μαζί τους. Θα γίνουν η πυξίδα μας.

H εξερεύνηση του κόσμου αρχίζει από εμάς τους ίδιους, από τον εσωτερικό μας 
Νότο που μέσα του ζουν, καταχωνιασμένες, οι ζωές των προπατόρων και μας κοι-
τούν. Πρέπει να βρούμε το μονοπάτι μέσα από τα χρυσά χορτάρια και τις σκιές, να 
αντιληφθούμε τις νομοτέλειες, να γευτούμε τους καρπούς της μελαγχολίας και την 
ελευθερία της κατάδυσης, να αναμετρηθούμε με τις μάσκες των προπατόρων και 
να τραβήξουμε τον δρόμο μας. 

Η πορεία προς την επιφάνεια είναι δύσκολη. Δεν είναι μόνο οι παράδοξες σκιές 
που πρέπει να διαλυθούν αλλά ένα ολόκληρο τοπίο που περιμένει να ανασυγκρο-
τηθεί. Τι λένε οι θεοί, τι αφηγούνται οι μύθοι, πώς μιλάει η ιστορία, τι κατεβάζει το 
ποτάμι και τι φέρνει το κύμα; Πρέπει να συμβουλευτούμε την πυξίδα. Η επιθυμία 
για ζωή οφείλει να διαβάσει και την Ανατολή και τη Δύση για να μην γίνει βαρβα-
ρότητα. Αλλά η άνοδος δεν είναι μια κίνηση στο χώρο, είναι σχεδόν ασώματη και 
δεν μπαίνουμε ποτέ σε ανελκυστήρα. Η άνοδος δεν είναι τεχνική. Μπορεί να αρκεί 
να παρατηρούμε από το παράθυρο του γραφείου μας τα σύννεφα και τους σχημα-
τισμούς τους σαν ανθρώπους που περπατούν βιαστικά για να συναντήσουν άλλους 
ανθρώπους ή για να χωθούν στο κρεβάτι τους και να προφυλαχθούν ή να δεχτούμε 
την ανακουφιστική επενέργεια μιας μπόρας πάνω στο δέρμα της ατμόσφαιρας ή να 
γυρίσουμε το κεφάλι προς τον ουρανό για να θαυμάσουμε το στερέωμα.

Η τέχνη του Δημήτρη Κατσιγιάννη υπόκωφη, υπόρρητη, διακριτική αλλά και 
διαχυτική με τέτοια ερωτήματα καταπιάνεται και θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
ασκείται μέσα από την αναμόχλευση και υπογράμμιση της στατικότητας. Η κίνηση 
υπάρχει αλλά είναι αργή χωρίς να είναι βασανιστική, κάθε άλλο. Είναι μια κίνηση 
βραδυπορούσα αλλά γι’ αυτό ακριβώς βαθιά αποκαλυπτική, όπως το φως που λού-
ζει τα πάντα και τα κάνει σχεδόν αόρατα, ή όπως το σκοτάδι που αφαιρεί σιγά-σιγά 
το διάγραμμα και την υπόσταση των πραγμάτων μέχρι να το συνηθίσουμε και να 
ξαναδούμε. Η βασική πυξίδα είναι εδώ γιατί χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να 
διαβάσουμε ούτε καν μια ολόλευκη κόλα χαρτί. Δεν θα σήμαινε τίποτε. 

Η Δύση του Κατσιγιάννη είναι μεσογειακή, όχι πάρα πολύ δυτική, λοιπόν. Είναι 
ωστόσο μοντέρνα, με την έννοια ότι πολλές φορές βλέπουμε στη δουλειά του αν-
θρώπους στις αμμουδιές, αλλά μετρημένους, σε αυτήν την ενδιάμεση κατάσταση 
που όλοι γνωρίζουμε και επιδιώκουμε όταν είμαστε σε «διακοπή» ή σε μια κατά-
σταση ημισυνειδησίας, ενδεχομένως, στην οποία περιάγουμε τους εαυτούς μας κα-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

H πυξίδα

Πόσο μυστήριο κρύβουν τα  
καθημερινά της ζωής καθώς 
μας προσπερνούν. Στην επι-
φάνεια της περίπλοκης ζωής, 
μόλις που άγγιξε το φως τον 
Χρόνο, ένα δειλό χαμόγελο, 
σκάει στο χείλoς του μυστη
ρίου. Πόσο μοντέρνο ακούγε-
ται όλο αυτό· όμως κατά βάθος 
είναι τόσο αρχαίο, τόσο κρυμ-
μένο, τόσο διαφορετικό από το 
νόημα που ξεπροβάλλει λα-
μπερό μέσα απ’ αυτό.

Fernando Pessoa, Livro do 
Desassossego Composto por 
Bernardo Soares, 47 (102)

ταναλώνοντας την περισσότερο ή λιγότερο εκβιομηχανοποιημένη περίοδο που ονο-
μάζουμε καλοκαιρινή διακοπή. Είμαστε άνθρωποι, χωρίς ρούχα ως επί το πλείστον, 
αλλά όχι γυμνοί, κοντά στον ήλιο και στη θάλασσα, αλλά κατά κάποιο τρόπο μακριά 
από τον κόσμο. Σε ένα limbo, σε εκεχειρία. Δεν είμαστε μοναχικοί περιπατητές των 
αλπικών τοπίων, ούτε πολύχρωμα σύνολα ανθρώπων που ατενίζουν τον Ατλαντικό, 
ούτε εξωτικά όντα ανάμεσα στις φυλλωσιές. 

Να έχουν άραγε αυτές οι μελέτες του Κατσιγιάννη, αυτές οι όμορφες μεταβατι-
κές στιγμές, κάτι να πουν για μας τους ανθρώπους; Νομίζω ότι ο ζωγράφος απλώς 
διεισδύει χωρίς λόγια σε αυτές τις στιγμές που ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος 
με την ατελή αλλά γλυκιά ανθρώπινη κατάσταση, τον εαυτό του απογυμνωμένο 
και την φύση που έχει εξημερώσει (όπως και το σώμα του) και εντάξει σε έναν 
τελείως διαφορετικό κύκλο από εκείνον που όριζε την ζωή των προπατόρων του. 
Στις αμμουδιές, μόνοι με τα σώματά μας, χωρίς ερεθίσματα εκτός από την ήρεμη 
θάλασσα και την θολή ατμόσφαιρα μπορούμε ίσως να βυθιστούμε στον εαυτό μας 
για λίγο. Μήπως αυτή η στιγμή είναι κάτι σαν διαλογισμός; Σαν να υπάρχει ένας 
τέτοιος υπαινιγμός, δεν είμαι σίγουρος. Βέβαιο είναι ότι οι παραλίες μας, γεμάτες 
πια από ξαπλώστρες και πολύβοα εντευκτήρια «αναψυχής», μας προετοιμάζουν για 
την κυριολεκτική και μάλλον επίπεδη μέθη.

Στις εικόνες του μεσογειακού καλοκαιριού ο Κατσιγιάννης αντιπαραθέτει το 
ημερολόγιο αλλά και το μεταφυσικό λεξιλόγιο μιας τελείως διαφορετικής εμπει-
ρίας από τα χειμωνιάτικα ταξίδια του (μαζί με την Καρμέλα) στην Ινδία. Δεν την 
γνωρίζω την υποήπειρο και μόνο εικασίες μπορώ να κάνω πως είναι μια τεράστια 
χώρα με τέτοιες εσωτερικές αποστάσεις και ιστορία που ενσωματώνει και χωνεύει 
όλους τους κόσμους και όλες τις αντιθέσεις. Ο χρόνος έχει σχεδόν σβηστεί, όπως το 
περίγραμμα, το μόνο που μένει είναι η πίστη και η υπομονή σαν αέναη κωπηλασία 
στο ιερό ποτάμι.

Όπως μου εξηγεί ο Δημήτρης, η ακουαρέλα θέλει μεγάλη μαεστρία και αυτο-
πεποίθηση γιατί δεν χαρίζει λάθη. Οι αποφάσεις που παίρνεις δεν ανακαλούνται, 
ούτε διαγράφονται, μια ευκαιρία έχεις. Αλλά πιστεύω ότι όταν διαβάζεις την ψυχή 
ενός τόπου και των ανθρώπων του τόσο βαθιά, το υδατόχρωμα θα πάρει την έντα-
ση και τον τόνο που του πρέπει από μόνο του. Δεν χαρίζεται παρά μόνο σε εκείνον 
που είναι μάστορας και σε κανέναν άλλο. Παλάτια, πολιτείες, λαβύρινθοι, αγρότες, 
ιερά ζώα που αναπαύονται. Όλα αναπαύονται σε μια απόλυτη ηρεμία, και κάποια 
καθρεφτίζονται στο νερό που κυλάει· οι άνθρωποι, ο μουσικός, ο σοφός βραχμάνος, 
η ιερή αγελάδα, οι προσόψεις, το μυστηριώδες κιόσκι, οι παρόχθιες κατασκευές, τα 
χρώματα, οι βάρκες λικνίζονται και καμιά φορά ασπαίρουν ως είδωλα μέσ’ το νερό. 
Όλα σε τραβούν μέσα, όλα συνεχίζουν να υπάρχουν αδιαμαρτύρητα.

Ο Δημήτρης Κατσιγιάννης είναι ένας αφοσιωμένος. Ζει μέσα σε τακτικούς κύ-
κλους, δεν περισπάται. Αναζητεί το κέντρο μελετώντας αυτό που είναι τόσο κοντά και 
οικείο αλλά και αυτό που είναι τόσο μακριά και μπορεί παρά τα φαινόμενα να είναι 
εξίσου οικείο. Πως να μην θαυμάσω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο αφοσιωμένος, καταφέρ-
νει στην εποχή της περίσπασης να μένει απερίσπαστος, να μένει νέος στον γερασμέ-
νο και άσοφο κόσμο μας και να φτιάχνει με μαεστρία αυτά τα μικρά αριστουργήματα 
άπειρης ομορφιάς; Είναι ωραίο που βλέπει την καλλιτεχνική αυτοπειθαρχία σαν μια 
ευκαιρία ελευθερίας και την ελευθερία αυτή την αξιοποιεί στο έπακρο.

Όσλο, 10.9.2017
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I  ALWAYS FELT THAT FOR EACH OF US there is a West and an East, perhaps even 
a North and a South. They aren’t just points of the compass; they don’t only rep-
resent cultures; they aren’t simply languages: they are entire worlds that help us 
discover our own point in the universe, exactly as these worlds define this. It is 
good to explore these worlds and define our relationship to them. To have them 
function as our compass. 

An exploration of the world commences with our own self, from our inner 
South, within which our forefathers’ lives persist, concealed, and observe us. We 
must find the path between the golden grass and the shadows; perceive causali-
ties, taste the fruits of melancholy and the freedom of delving deep; confront the 
masks of our forefathers; and make our own path. 

Progress towards the surface is difficult. It isn’t only the paradoxical shadows, 
which must be dispersed, but an entire landscape, which awaits reconstitution. 
What do the gods say; what tales are told in myth; what does history recount; what 
does the river bring with it and what does the wave send our way? We must con-
sult the compass. Desire for life should read both East and West in order to avoid 
becoming barbarity. But ascent isn’t just movement through space, it is almost 
incorporeal and we never enter an elevator. We do not ascend through technique. 
It may suffice to observe through our office windows the clouds and their forma-
tions, like people walking hurriedly to meet other people; or to plunge into bed 
and feel safe; or to accept the relief a storm’s action has on the atmosphere’s skin; 
or raising our faces to the sky to marvel at the heavens. 

Dimitris Katsigiannis’s art, subliminal, implicit, discreet and yet effusive, deals 
with such issues and one could say that it is exercised between stirring up and 
underlining inertia. Movement exists yet it is slow, without being torturous, quite 
the opposite. It is a slowly advancing motion but precisely for this reason it is 
deeply revealing, as the light bathes all things, rendering them almost invisible, 
or as the darkness slowly removes outlines and the substance of things until we 
get used to it and see them again. The basic compass exists here because without 
it we could not even read an all-white piece of paper. It would mean nothing. 

Katsigiannis’s West is Mediterranean, therefore not very western at all. It 
is, however, modern, in the sense that in many instances we see in his oeuvre 
people on the beaches, but only a measured few, in that transitory condition we 
are all familiar with and seek when we are on a ‘break’ or, perhaps,  in a state of 

KONSTANTINOS PAPAGEORGIOU

The Compass

Ah, how mysteriously the 
everyday things of life brush 
by us! On the surface, touched 
by light, of this complex 
human life, Time, a hesitant 
smile, blooms on the lips of 
Mystery! How modern all this 
sounds, yet deep down it is so 
ancient, so hidden, so different 
from the meaning that shines 
out from all this.1

Fernando Pessoa, Livro do 
Desassossego Composto por 
Bernardo Soares, 47 (102)

semi-consciousness in which we ferry ourselves around, consuming the more or 
less industrialized period which we term summer vacation. We are people, mostly 
unclothed, but not naked, near the sun and the sea, but in a manner of speaking 
removed from the world: in limbo, in a truce. We are not solitary hikers in alpine 
landscapes; nor colourful groups of people gazing into the Atlantic, nor yet exotic 
beings amongst the foliage. 

Do these studies by Katsigiannis, do these beautiful transitional moments, 
speak to us as humans? I think the artist simply penetrates without words those 
moments when people come to confront their unfinished yet sweet human condi-
tion, their self denuded and the nature they have tamed (as well as their bodies) 
and included under a completely different cycle than that which defined the life 
of their forefathers. On sandy beaches, alone in our bodies, without any stimuli 
beyond a calm sea and a hazy atmosphere, we could perhaps delve into ourselves 
for a short while. Perhaps this moment is like a form of meditation? There might 
be an intimation of this – I can’t be sure. What is certain is that our beaches, full as 
they now are of recliners and booming ‘recreational’ areas, prepare us for a literal 
and probably flat intoxication.

Katsigiannis contrasts the images of a Mediterranean summer with the diary 
as well as the metaphysical vocabulary of an entirely different experience on his 
winter journeys (accompanied by Carmela) to India. I am not familiar with the 
subcontinent and I can only assume that it is an immense land with such immense 
internal distances and history that incorporates and merges in a melting pot all 
kinds of worlds and contrasts. Time has almost been eradicated, like the outline, 
the only thing that remains is faith and patience like rowing never-endingly on 
the sacred river. 

As Dimitris explains it, watercolours require particular artistry and self-con-
fidence, because they do not forgive mistakes. The decisions you reach cannot be 
retracted, or written off – you’re only given a single chance. But I believe that, 
when you delve so deeply into the soul of a place and its people, the watercolours 
will take on the requisite intensity and tone by themselves. They do not forgive 
mistakes except solely by those who are masters. Palaces, cities, labyrinths, farm-
ers, sacred beasts at rest: All rest in supreme serenity, some reflected in the flow-
ing waters; people, a musician, a wise Brahmin, a sacred cow, façades, a mysteri-
ous kiosk, buildings on the river banks, colours, boats rocking and at times shaken 
as reflections in the water. Everything draws you in; everything continues to exist 
without complaint. 

Dimitris Katsigiannis is a man of devotion. He lives within circles of regulari-
ty, without distractions. He seeks the centre by studying that which is so close and 
familiar as well as that which is so far and yet, despite appearances, may be equal-
ly familiar. How can I not admire that this person, who is so faithful, contrives in 
the age of distraction to remain undistracted, to remain young in our aged and 
unwise world and to create these small masterpieces of infinite beauty with such 
mastery? It is wonderful that he sees artistic self-discipline as an opportunity for 
freedom and makes definitive use of such freedom. 

Oslo, 10.9.2017

1.  Fernando Pessoa, The Book of Disquiet, edited by Maria José de Lancastre, translated by 

Margaret Jull Costa, Introduction by William Boyd, Serpents Tail, London, 1991.
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ΓΈΝΝΗΘΗΚΆ ΣΤΗ ΔΡΆΜΆ  από αγροτική οικογένεια που αστικοποιήθηκε κατά τη 
δεκαετία του ’60. Από την πλευρά του πατέρα μου οι προπαππούδες μου ήταν κτη-
νοτρόφοι και ήρθαν από την Ήπειρο στα τέλη του 19ου αιώνα. Από την πλευρά της 
μητέρας μου οι πρόγονοί μου ήταν Πόντιοι εγκατεστημένοι στην Κριμαία, όπου 
έκαναν παραγωγή και εμπόριο καπνού και ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη Ρωσική 
Επανάσταση. Ένα κοινό των δύο οικογενειών ήταν ότι έζησαν πάνω από δύο πο-
λέμους και καταστράφηκαν αρκετές φορές. Η μεγάλη ανασφάλεια που τους έδω-
σε η ζωή μού δημιούργησε ένα περιβάλλον σχεδόν εχθρικό για τη ζωγραφική και 
στρεβλό για τον ρόλο μου μέσα σ’ αυτήν. Η προσπάθειά μου να φύγω από το μέρος 
με έριξε στο διάβασμα των μαθηματικών και στην πρώτη μου επαφή με την αφη-
ρημένη σκέψη.

Με ενδιαφέρει πολύ η έννοια του επιπέδου, μια έννοια πολύ αφηρημένη. Στη φύση 
δεν υπάρχει επίπεδο. Είναι επινόηση του ανθρώπου και μάλιστα από τις πρώτες 
του. Ο άνθρωπος πρωτοζωγράφισε σε ένα επίπεδο, στην κυματιστή επιφάνεια του 
βράχου μιας σπηλιάς. Από εκεί αρχίζει και η Ιστορία του, από το πώς «έγραψε» 
πάνω σε ένα επίπεδο. 

Διαβάζοντας έφηβος τον Καζαντζάκη ανακάλυψα την Ανατολή. Βέβαια προϋπήρχαν 
κάποιες επαφές με τη γιαπωνέζικη, κυρίως, ζωγραφική (στα δεκατρία μου αντέγρα-
φα ό,τι γιαπωνέζικο μπορούσα να βρω). Σε ό,τι αφορά τη σχέση μου με τις Ινδίες 
πέρασαν αρκετά χρόνια διαβάζοντας-βλέποντας-ακούγοντας μέχρι να ταξιδέψω και 
να έρθω σε ζωντανή επαφή με τον πολιτισμό αυτό (γύρω στα τριάντα πέντε μου). 
Από τότε άρχισε να διαμορφώνεται μια ουσιαστική και πιο φυσική σχέση, όχι μόνο 
με τις Ινδίες, αλλά και με τον εαυτό μου. Η επαφή μου καταρχάς με τον ήπιο Βου-
δισμό των Θιβετανών και, αρκετά αργότερα, με τον πιο εκστατικό και αρχέγονο 
Σιβαϊκό Ινδουισμό μετατόπισε το κέντρο της συνείδησής μου και έτσι μπόρεσα να 
δω εκ νέου τη δική μας αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Παράλληλα με αυτή τη θέαση 
του αρχαίου κόσμου, βίωσα τις πρακτικές του σύγχρονου Δυτικού πολιτισμού μας. 
Άλλωστε οι άνθρωποι αυτού του πολιτισμού μού έδωσαν τα κύρια εφόδια και τα 
εργαλεία για να ασκήσω τη σκέψη μου και την τέχνη μου.

Αν η ελαιογραφία έχει συγγένεια με τη γλυπτική σε πηλό, η ακουαρέλα συγγενεύει 
με τη γλυπτική σε μάρμαρο. Εξασκώντας την ακουαρέλα μπαίνεις σε μια κατά-
σταση όρασης και ενόρασης, όπου ζωγραφίζεις τη σκιά-φως περιλαμβάνοντας συ-
νεχώς το, αφημένο στο χαρτί, φως. Η ακουαρέλα φέρει μια αίσθηση διαφάνειας και 
ανάλαφρου που για μένα συνδέεται και με την τεχνική της νωπογραφίας.

Αν χαλαρώσεις, η ακουαρέλα έχει καταστραφεί, τουλάχιστον όπως την εξασκώ εγώ, 
καθώς μπορεί να επανέρχομαι ακόμη και για ένα χρόνο στο ίδιο κομμάτι χαρτί. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Μερικές σκέψεις για τη ζωή και τη ζωγραφική

Στην ακουαρέλα η αστοχία και η έλλειψη συγκέντρωσης τιμωρούνται με την έκ-
πτωση του έργου.

Αν από το κουβάρι τραβήξουμε εκείνον τον μίτο που συνιστά τη Ζωγραφική ως 
γλώσσα, και καταφέρουμε να την καταλάβουμε, να την ενσωματώσουμε και να την 
πραγματώσουμε, τότε συναντιόμαστε με τον άλλο μίτο που συνιστά τη Ζωγραφική 
ως μονοπάτι. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα η αναγκαστική πειθαρχία μπο-
ρεί να γεννήσει μια ελευθερία και να δημιουργήσει έναν ακόμα μίτο. Είναι όπως 
σε μια ουσιαστικά ζωγραφική επιφάνεια η κάθε χρωματική κηλίδα έχει πολλαπλή 
σημασία και εξυπηρετεί πολλά επίπεδα θέασης (αρμονία στη σύνθεση, κατάλληλος 
τόνος που ορίζεται από τον χώρο, αίσθηση της ύλης που απεικονίζεται, ιστόρηση 
του μύθου, ήθος…).

Έχω την πεποίθηση ότι η ζωγραφική έχει αντικειμενικό χαρακτήρα και ως εκ τού-
του έχει αιώνια καταβολή.

Ζωγραφίζω σε κάποια ιερά μέρη της Ινδίας, σε κάποια προσκυνήματα, τα οποία 
έχουν μια δόνηση. Αυτή η αίσθηση με παρακινεί να καθίσω απέναντί τους και να 
τα ανακαλύψω μέσω της ζωγραφικής μου.

Αλλάζει η οπτική μου με τα χρόνια και αντιλαμβάνομαι με διαφορετικό τρόπο το 
σχέδιο και τη ζωγραφική. Αλλάζει, όμως, και το τοπίο. Μια χρονιά μπορεί να έχει τα 
πολύ όμορφα λουλουδάκια αγριοβρώμης, άλλες χρονιές μπορεί να μη φυτρώσουν. 
Το δέντρο που κόβεται, ξαναμεγαλώνει. 

Η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο για να βρεθεί κάποιος σε έναν τόπο. Το ότι επέλεξα τον 
Σταυρό στην Κρήτη και παρέμεινα σ’ αυτόν οφείλεται στο ότι με μάγεψε. Είναι 
ένας τόπος πολύ καθαρός, χωρίς τουρισμό. Δεν είναι όμορφος με την έννοια του 
κλασικού προτύπου. Έχει χαμόσπιτα πρόχειρα αλλά και μια δύναμη. Όλα αυτά δη-
μιουργούν μια απλότητα που μου ταιριάζει. Όσοι έχουν περάσει από την Ινδία λένε 
ότι ο Σταυρός δίνει μια αίσθηση σαν να βρίσκεσαι στη νότια Ινδία. Ο κόσμος στον 
Σταυρό είναι πιο «εναλλακτικός» και οι ρυθμοί όσων μένουν εκεί μοιάζουν με τους 
ρυθμούς των ανθρώπων της παλιάς Ελλάδας, οι οποίοι με τη σειρά τους ταιριάζουν 
λίγο με τους ρυθμούς της Ινδίας. Κατά τα άλλα είναι δύο διαφορετικά μέρη, ιδιαίτε-
ρα σε ό,τι αφορά την ποιότητα του φωτός, η οποία κατά συνέπεια αλλάζει και την 
ποιότητα του χρώματος στα έργα μου. 

Η αρμονική συνύπαρξη αυτών των δύο κόσμων αποτελεί την προσπάθειά μου στη 
ζωγραφική και στη ζωή.

Η ανθολογία των σκέψεων  

του Δημήτρη Κατσιγιάννη, την 

οποία επιμελήθηκε η Ελισάβετ 

Πλέσσα, βασίστηκε κατά κύριο 

λόγο σε συνομιλία του ζωγράφου 

με τη δημοσιογράφο Μαίρη 

Αδαμοπούλου, στο πλαίσιο 

της έκθεσης έργων του από τη 

συλλογή του Αντώνη και της Άζιας 

Χατζηϊωάννου στη «Φωκίωνος 

Νέγρη 16».
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I  WAS BORN IN DRAMA to a farming family that moved to the city during the 
sixties. On my father’s side of the family my great-grandparents were animal 
breeders who came from Epirus at the end of the 19th century. On my mother’s 
side, my ancestors were Pontic Greeks, who settled in the Crimea, produced and 
traded in tobacco and came to Greece following the Russian Revolution. Both fam-
ilies had in common the fact that they had survived more than two wars, which 
had destroyed their livelihoods on multiple occasions. This life had engendered a 
great insecurity that created an environment which I found to be almost hostile 
to painting and which warped my position in it. My attempt to escape from this 
place threw me into the study of mathematics and my first contact with abstract 
thought. 

I am greatly interested in the concept of the plane, a concept that is very abstract. 
In nature nothing is a plane, a flat surface. It was a concept invented by man and, 
in fact, one of man’s first conceptions. People first drew on a plane, the wavering 
rock surface of a cave. This is where their History commences, from how they 
‘wrote’ on a plane. 

As an adolescent I read Kazantzakis and discovered the East. Of course I had some 
previous points of reference, mainly Japanese painting (at thirteen I copied an-
ything Japanese I could find). Where my relationship with India is concerned, I 
spent several years reading / looking / listening before travelling there and coming 
into actual contact with this civilization (when I was thirty-five). From then I start-
ed to form a significant and more natural relationship, not only with India but with 
my very self. My initial contact with the gentle Buddhism of Tibet and appreciably 
later with the more ecstatic and primordial Shaivam Hinduism also transposed the 
centre of my consciousness and I was thus able to have a fresh insight into our own 
antiquity and the Byzantine Empire. At the same time as this renewed perspec-
tive of the ancient world, I also experienced the practices of the modern Western 
culture. Besides, the people of this culture gave me the main tools and means to 
exercise my thoughts and my art. 

If oil painting is related to sculpting in clay, watercolours are related to sculpting 
in marble. In painting with watercolours you enter a state of vision and insight, 
wherein you paint the shadow/light by constantly including the light surrendered 
on paper. A watercolour carries within it the sense of translucency and weight-
lessness, which, for me, is also associated with the art of fresco painting. 

DIMITRIS KATSIGIANNIS

Some Thoughts on Life and Painting

If you relax, the watercolour is destroyed, at least in the way I practice the art, as I 
can return to the same piece of paper for as long as a year. In watercolour any lack 
of accuracy or concentration is punished by a loss of the work’s essence.

If from this ball of yarn we pull the thread that constitutes Painting as a language, 
and contrive to comprehend it, to incorporate it and to live up to its potential, 
then we encounter another thread that constitutes Painting as a path. During this 
struggle, the requisite discipline may give birth to a form of freedom and create 
yet another thread. It is similar to how, on an essentially painted surface, each 
colour drop has a multiplicity of meanings and serves many levels of viewing 
(harmony of composition; appropriate tone, which is designated by the locus; a 
sense of matter depicted; the narrative of the myth; guiding character…).

I maintain the conviction that painting has an objective nature and, as such, eter-
nal origins.

I paint in certain holy places in India, sites of pilgrimage, which have a certain 
vibration. This sensation moves me to sit myself down before them and discover 
them through my painting. 

My perspective has changed over the years and I perceive drawing and painting 
in a different manner. But the landscape itself also changes; one year dotted with 
pretty blooming wild oats, other years these may not grow. A tree that is cut down, 
grows tall again. 

Chance plays a major role in a person coming to a place. The fact that I chose 
Stavros in Crete and remained there is due to the fact that I was enchanted by the 
place. A place that is very pure, with no tourism. It isn’t beautiful in the sense of 
classical standards. It has simple, uncomplicated houses; but also it has a power. 
All this creates a simplicity that suits me. People who have visited India say that 
Stavros gives off a feeling like southern India. People at Stavros are more ‘alterna-
tive’ and the rhythms of those who live there match the rhythms of the people in 
old Greece, which, in turn, match, to a certain extent, the rhythms of India. As to 
the rest, they are two different places, particularly where the quality of the light is 
concerned; which consequently changes the quality of colour in my works.

The harmonious co-existence of these two worlds constitutes my endeavour in 
painting and in life. 

These thoughts by Dimitris 
Katsigiannis, which were 
edited by Elizabeth Plessa, 
were mainly gathered from 
a discussion the painter 
had with journalist Mary 
Adamopoulou concerning 
the exhibition of works by 
him  in the Anthony and Asia 
Hadjioannou Collection at the 
“16 Fokionos Negri” art space. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - INDIA
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Ακροθαλασσιά  ■  Seashore  ■  2013  ■  76 × 56 cm



28 29

Έξοδος  ■  Exit  ■  2013  ■  56.5 × 78 cm Ιστός στη δύση  ■  Web at Sunset  ■   2013  ■  38.5 × 49 cm



30 31

Χι  ■  X  ■  2011  ■  76.5 × 33 cmΠροσομοίωση II  ■  Simulation II  ■  2013  ■  78 × 56.5 cm



32 33

Βραδινή ράγκα | Evening Raga   

φυσικά ινδικά χρώματα σε παλιό ρυζόχαρτο | natural Indian colours on old rice paper  ■  2007  ■  33 × 21.7 cm Προσομοίωση IV | Simulation IV  ■  στερεή σινική μελάνη σε χαρτί | Chinese ink block on paper  ■  2014  ■  71.5 × 50 cm



34 35

Λουόμενοι  ■  Bathers  ■  2012  ■  26 × 36 cm

Λουόμενοι  ■  Bathers  ■  2012  ■  25.5 × 34 cm Η κατάσκοπος  ■  The Spy  ■  2000  ■  56.5 × 38 cm



36 37

Αέρας  ■  Wind  ■  2012  ■  36 × 26 cm

Σκηνή παραλίας  ■  Seaside Scene  ■  2012  ■  26 × 36 cm

Σκηνή παραλίας  ■  Seaside Scene  ■  2012  ■  38 × 57 cm



38 39

Μεσογειακό μοτίβο  ■  Mediterranean Motif  ■  2010  ■  57 × 75 cm Κέντημα του ήλιου  ■  Sun Embroidery  ■  2011  ■  75 × 57 cm



41

Αγκάθια του ήλιου  ■  Sun Thorns  ■  2011  ■  77 × 45.5 cm



42 43

Ορίζοντας Ι  ■  Horizon I  ■  2009  ■  100 × 65 cm Κέντημα του ήλιου  ■  Sun Embroidery  ■  2011  ■  36 × 26 cm



44 45

Ο μουσικός, Πουσκάρ  ■  The Musician, Pushkar  ■  2010  ■  23 × 31 cmΜουχαμπέτι στο μελτέμι  ■  Small Talk in the Northern Wind / Meltemi  ■  2011  ■  38 × 57 cm



47

Αέρας | Wind  ■  στερεή σινική μελάνη σε χαρτί | Chinese ink block on paper  ■  2012  ■  26 × 36 cm



48 49

Omkareshwar  ■  2009  ■  18 × 26 cm Κούμπα Μέλα, Βαρανάσι  ■  Kumbha Mela, Benares  ■  2013  ■  26 × 36 cm



50 51

Ξενοδοχείο Ganesh, Βαρανάσι  ■  Hotel Ganesh, Benares  ■  2013  ■  36 × 26 cmΓάγγης, Κούμπα Μέλα  ■  Ganga, Kumbha Mela  ■  2013  ■  36 × 57.5 cm



52 53

Γάγγης, Βαρανάσι  ■  Ganga, Benares  ■  2013  ■  26 × 36 cm Mandir, Maheshwar  ■  2009  ■  18 × 26 cm



54 55

Maheshwar  ■  2011  ■  38.5 × 57 cm Narmada, Maheshwar  ■  2009  ■  26 × 36 cm



56 57

Η σπηλιά των Padava, Panchmarhi-Shivaratri  ■  The Padava Cave, Panchmarhi-Shivaratri  ■  2012  ■  26 × 36 cm Χρυσή βροχή  ■  Shower of Gold  ■  2012  ■  24 × 32 cm



58 59

Varkala, Kerala  ■  2010  ■  38 × 29 cm Yellow Bus  ■  2010  ■  28.7 × 37.5 cm



60 61

Η γέφυρα, Omkareshwar  ■  The Bridge, Omkareshwar  ■  2010  ■  18.5 × 35.8 cm Narmadahar, Omkareshwar  ■  2011  ■  57 × 37.5 cm



62 63

Πουσκάρ  ■  Pushkar  ■  2010  ■  23 × 31 cm Πουσκάρ  ■  Pushkar  ■  2010  ■  26 × 36 cm



64 65

Λουόμενοι στο μελτέμι  ■  Bathers in the Northern Wind / Meltemi  ■  2011  ■  28.5 × 38.5 cmΠαρατηρητές του ορίζοντα  ■  Observers of the Horizon  ■  2012  ■  26 × 36 cm



66 67

Λουόμενοι  ■  Bathers  ■  2011  ■  25.5 × 34.5 cm

Ο Παίκτης  ■  The Player  ■  2012  ■  26 × 36 cmΠρώτο κοίταγμα  ■  First Glance  ■  2011  ■  39 × 56.5 cm



68 69

Πριν το σκοτάδι  ■  Before the Dark  ■  2011  ■  36 × 26 cm Patnem, Goa  ■  2007  ■  26 × 33 cm



70 71

Διέλευση – Μελτέμι  ■  Passage – Northern Wind / Meltemi  ■  2010  ■  41 × 31.7 cm

Λουόμενοι  ■  Bathers  ■  2012  ■  26 × 36 cm

Κύμα  ■  Wave  ■  2012  ■  26 × 36 cm



73

Σούγια  ■  Sougia  ■  2005  ■  25 × 35 cm



74 75

Κύμα  ■  Wave  ■  2011  ■  38 × 28.7 cm Κύμα  ■  Wave  ■  2011  ■  38 × 28.7 cm



76 77

Διέλευση  ■  Passage  ■  2011  ■  23 × 30.8 cm Θάλασσα  ■  Sea  ■  2012  ■  38.5 × 28.5 cm



79

Συννεφιά  ■  Cloudy  ■  2012  ■  38 × 28.5 cm



80 81

Πριν την καταιγίδα  ■  Before the Storm  ■  2012  ■  36 × 26 cmΜετά την καταιγίδα  ■  After the Storm  ■  2012  ■  56 × 38.5 cm



82 83

Ορίζοντας – Νότια Ινδία  ■  Horizon – Southern India  ■  2007  ■  25 × 32.5 cm

Φθινοπωρινή θάλασσα  ■   Autumnal Sea  ■  2011  ■  26 × 36 cm (επόμενες σελίδες) Το πέρασμα  ■  (following pages) The Passage  ■  2012  ■  39 × 56.5 cm
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΆΤΣΙΓΙΆΝΝΗΣ  γεννήθηκε στη Δράμα το 1960. Σπούδασε ηλεκτρο-
λόγος μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1978-1983) και στη συ-
νέχεια ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1983-1990). Έλαβε από το 
ΙΚΥ μεταπτυχιακή υποτροφία εσωτερικού για «Ζωγραφική εκ του φυσικού» (1992-
1995). Έχει παρουσιάσει τα έργα του σε επτά ατομικές εκθέσεις, κυρίως στην Αθή-
να. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στα Χανιά και στην Ινδία.

ΒIOGRAPHICAL NOTES

DIMITRIS KATSIGIANNIS  was born in Drama in 1960. He studied electrical engi-
neering at the Democritus University of Thrace (1978-1983) and, following that, 
painting at the Athens School of Fine Arts (1993-1990). He was awarded the Hel-
lenic Foundation for State Scholarships fellowship for domestic post-graduate 
studies in “Painting from life” (1992-1995). His work has received seven solo exhi-
bitions in Athens. He lives and works in Athens, Chania and India. 




