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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
by Cityway on June 12, 2015 in agenda, εικαστικά, εκθέσεις

Η φετινή αρτ Αθήνα 2015 έκανε δυναμική παρουσία στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι
αν και οι περισσότερες γκαλερί αυτή την χρονιά προέρχονταν από την Ευρώπη και την
Ασία.Παρόλαυτα ξεχώρισαν έργα που ανήκαν σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες και σας
δίνουμε μια μικρή γεύση του τι παρουσιάσθηκε στο κλειστό του Τάε κβοντο στο Παλαιό
Φάληρο από τις 3 ως τις 7 Ιουνίου 2015.
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ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς[Βελιγράδι,Σερβία,30-11-1946]στο έργο της “Ο
ήρωας”[2001]παρουσιάζει τον εαυτό της να εφιππεύει ένα άλογο κρατώντας μια λευκή
σημαία.Η καλλιτέχνης υπογραμμίζει πως σκοπός της τέχνης είναι να παραδίδεται άνευ
όρων είτε στον θεατή είτε στον κριτικό τέχνης και φέρνοντας την ειρήνη να συνενώνει
τους πάντες στον καλπασμό της.Το χρώμα του ίππου που είναι φάληρο υποδηλώνει τις
αγνές ορμές όσων σχετίζονται με το αντικείμενο της τέχνης.

http://marinafilm.com/about-marina-abramovic
http://kappatosgallery.gr

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5 ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΚΑΛΕΡΙ
Ο Γιώργος Παναγιώτης Καβούνης[Αθήνα,Ελλάδα,24-8-1979]στο έργο “Βαβυλώνα να
την κοιτάς στα μάτια” παρουσιάζει στο δεξιό του μέρος μια γυνή σαδίστρια με μαστίγιο
να μεταμορφώνει έναν γυμνό άνδρα σε κροκόδειλο που δεν μπορεί να εκφρασθεί αν
και εκπροσωπεί την κάθοδο στην κόλαση, την σιωπή, την θηριωδία και το κακό.Όταν
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έχει ανοιχτό το στόμα ο κροκόδειλος δείχνει πρόσωπο που προχωράει κόντρα στο
ρεύμα αν και εδώ δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.Στα δεξιά ένας άνδρας σαν ένας άλλος
Τρίτων μεταμορφώνεται σε μηχανή του σεξ.Ο ίππος που εξέρχεται από τον πορφυρό
καπνό στα δεξιά συμβολίζει το ερωτικό πάθος και τις αχαλίνωτες ερωτικές ορμές που
είναι λανθάνοντες στην κοινή θέαση των πραγμάτων.Το κέντρο του έργου
χαρακτηρίζεται από τον μετεωρισμό του κουκλοθεάτρου,ενώ στο κατώτερο επίπεδό
του δύο ζεύγη ανδρών και γυναικών συνουσιάζονται σε σεξουαλικές στάσεις βαθειάς
διείσδυσης για έντονο οργασμό, έχοντας ως πρότυπο τις ανάλογες ερωτικές σκηνές της
ταινίας “Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι”.Ο κύκνος στο κάτω μέρος συμβολίζει την
ειλικρίνεια και την ποιητικότητα όσων μετέχουν στις σεξουαλικές πράξεις όπως το
πνεύμα στον συνδυασμό του με το συναίσθημα[πτηνό του νερού και του αέρα.]Στο
αριστερό μέρος του έργου μια γυνή με γουρουνοκεφαλή σε κλίνη γίνεται η αιτία ο
ηλικιωμένος ανήρ να κάνει εμετό από αίμα και ο καλλιτέχνης τονίζει πως οι βρώμικες
σεξουαλικές σχέσεις και με διαφορά ηλικίας μπορεί να προξενήσουν ακόμη και τον
θάνατο.

http://ena-artgallery.gr
http://kaplanon5.gr
http://www.kavounis.gr/site/

ΕΚΦΡΑΣΗ GALLERY
O Τζουλιάνο Καγκλής[Αθήνα,Ελλάδα,1974]στο άτιτλό του[Λάδι σε μουσαμά][Διαστάσεις
180 χ 80 εκατοστά] μας παρουσιάζει μια γυναικεία μορφή που ενδέχεται να είναι
έγκυος.Τα ροζ και τα κόκκινα χρώματα συμβολίζουν την συναισθηματική της
κατάσταση που είναι ίσως ένας έντονος έρως.Οι οφθαλμοί της δεν διαγράφονται
καθαρά,γεγονός που σημαίνει πως διακατέχεται από μια υποκειμενικότητα στην
θέαση των πραγμάτων.Το στόμα δεν διαφαίνεται γιατί είναι βυθισμένη στην σιωπή της,
ενώ το μωβ χρώμα στην κάρα της σημαίνει πως την απασχολούν δυσάρεστες και
στενόχωρες σκέψεις ή ιδέες.

http://www.julianokaglis.gr
http://www.ekfrasi-art.gr

ART ZONE 42 GALLERY
Η Πένη Μανάβη[1968] στο έργο της
“Mother nature”[Μεικτή
τεχνική][Διαστάσεις 90 χ 110
εκατοστά]μας παρουσιάζει μια
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επικών διαστάσεων υπερμεγέθη
τίγρη να καταβροχθίζει το θήραμά
της ή μια μάσκα αφρικανική με
μαγικές και γονιμοποιητικές
ιδιότητες.Η τίγρης ως σύμβολο
εκπροσωπεί την δημιουργία αλλά
και την καταστροφή είτε ως ηλιακή
και ουράνια δύναμη είτε ως
σεληνιακή αντιστοίχως.Σε
περίπτωση που καταβροχθίζει

θήραμα πρόκειται για καθαρά επιβολή δύναμης στην οποία υπερισχύει ο
ισχυρότερος.Σε περίπτωση που κατατρώει μια αφρικανική μαγική μάσκα αυτό
σημαίνει πως η μαγεία και οι ιδιότητες της δεν λήγουν ποτέ ακόμη και σε κοινωνίες
που θεωρούνται είτε ζούγκλες είτε πολιτισμένες.

http://penymanavi.net
http://www.artzone42.gr/az42gr/

 

ΣΚΟΥΦΑ GALLERY
Βασίλης Πέρρος
[Αθήνα,Ελλάδα,1981]στο πρώτο
του άτιτλο μας εκθέτει μια
τεράστια βαλίτσα που είναι ένθετη
σε ένα αστικό χωροταξικό
τοπίο.Εντός της βαλίτσας υπάρχει
ένα παραδοσιακό σπίτι και δένδρα
που εκπέμπουν φως.Ο
καλλιτέχνης υπογραμμίζει την
έντονη αντίθεση του
παραδοσιακού και της φύσης που
εκπέμπουν φως και χρώμα σε
σχέση με την μονοτονία και το

μουντό χρώμα της πόλης.

Στο δεύτερο άτιτλο ο Πέρρος μας εικονίζει στο άνω μέρος της βαλίτσας την πανσέληνο
και τον ουρανό που συμβολίζουν τους ρομαντικούς έρωτες των ταξιδιών που
διανύουμε αλλά και τα πνευματικά ταξίδια που κατακτούμε από τον κόσμο των
ιδεών.Στο κάτω μέρος ξεβράζεται η θάλασσα στην αμμουδιά,γεγονός που συμβολίζει
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 «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΑΣ»

τις υλικές κατακτήσεις οι οποίες σφραγίζονται ανεξίτηλα από τα συναισθήματα των
νοητικών και φυσικών ταξιδιών μας.

http://dlfinearts-vasilisperros.blogspot.gr
http://www.skoufagallery.gr/gr

 

ΑΛΜΑ GALLERY
O Δημήτρης Ρόκος[Αθήνα,Ελλάδα,1980] στο έργο “Self eaters”[2014][Διαστάσεις 17,5 χ
21 εκατοστά]μας παρουσιάζει αυτοευνουχιστικές όσον αφορά τον ακρωτηριασμό τους
μορφές οι οποίες γίνονται θέαμα στους οφθαλμούς των περισσοτέρων.Άλλοι
συζητούνε άνετα σε αυτό το θέαμα και άλλοι το βιντεοσκοπούν, ενώ ένας ανήρ κρύβει
στο στήθος του την κόρη του από το αποτρόπαιο αυτό θέαμα.Το ύδωρ στον κουβά έχει
καθαρτική λειτουργία, ενώ οι τρεις μορφές που έχουν αυτοακρωτηριασθεί
παραπέμπουν στην μαγική χρήση του αριθμού τρία από τον Όμηρο.Εντύπωση
προκαλεί η απάθεια των περισσοτέρων σε αυτό το θέαμα γεγονός κοινωνικής
αλλοτρίωσης στα πρότυπα της ταινίας “The hunger games”.

http://www.galleryalma.com
http://www.dimitrisrokos.gr

 

ART ATHINA
http://www.art-athina.gr/el/

 ART ATHINA 2015, αρτ Αθήνα 2015, κλειστό Τάε κβοντο
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