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Στον υποδόρειο ιστό της φύσης

Η Πένη Μαναβή γνωρίζει τους εικαστικούς τρόπους να 
εστιάζει, να απομονώνει και εκφραστικά να εμβαθύνει στις 
δυνάμεις και στα μυστήρια της φύσης. Μιας φύσης οικείας 
και ταυτοχρόνως άγνωστης, προσεγγίσιμης και πάντα αι-
νιγματικής, ελκυστικής και την ίδια στιγμή απροσδόκητης. 
Έχοντας η ζωγράφος μια μακρόχρονη εμπειρία σχετική 
με τις έρευνες και τους πειραματισμούς της, αναφορικά 
με τους βλαστόσχημους και ανθοφορούντες οργανισμούς 
που περιβάλλουν την καθημερινότητά μας, (αλλά και που 
εισβάλλουν στο υποσυνείδητο, τροφοδοτώντας την φαντα-
σία και χρωματίζοντας τα όνειρα ή τις βαθύτερες επιθυμί-
ες μας), δεν παραμένει στην μορφολογική αποτύπωση. Με 
την απελευθερωμένη από τις συμβάσεις, χειρονομιακή της 
γραφή, αποκαλύπτει τρόπους μιας συνεχόμενης μετασχη-
ματιστικής διεργασίας, που υφίσταται πίσω και πέρα από το 
βλέμμα, στον υποδόρειο ιστό της φύσης ως αντανάκλασης 
του «εαυτού». Ενός «εαυτού» που εξιχνιάζει και διερωτάται 
για την λειτουργία των αισθήσεων και της «πληροφόρησης» 
που αντλούμε από αυτές, καθώς αναμοχλεύουν και την ίδια 
στιγμή επαναδιαμορφώνουν τις διαθέσεις της ψυχικής μας 
ενδοχώρας.

Μέσα από ένα μετεξπρεσσιονιστικό ιδίωμα και με μια σειρά 
επαναφορών ή επάλληλων εγγραφών στην εικαστική της 
επιφάνεια, η Πένη Μαναβή διαπλέκει τις αισθήσεις. Ζωγρα-
φίζει τους ήχους θαρρείς των εντάσεων που κυοφορεί η 
συνομιλία των χρωμάτων της, ενώ παράλληλα η υφή και η 
χροιά τους συνδιαλέγεται με την διεγειρόμενη 

όσφρηση και την απτικότητα, όχι μόνον των μορφωμάτων, 
αλλά και της ατμόσφαιρας που αυτά καλλιεργούν. Ο τόπος 
διαστέλλεται σε έναν χρόνο χωρίς ορίζοντα, με το φως να 
διεισδύει στο υπέδαφος κι από εκεί στην επιφάνεια όσων με 
τονικότητες ο χρωστήρας της απαυγάζει.

Σ’ ένα από τα αποφθέγματα που βρέθηκαν στα τετράδια 
του Leonardo da Vinci, ο ίδιος είχε αναφέρει πως «είμα-
στε ό,τι παρατηρούμε, μέσα από τους τρόπους που κάθε 
φορά το προσεγγίζουμε». Η πραγματικότητα επομένως, «Φύλλο»,
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για τον μεγάλο εκείνο δάσκαλο και ζωγράφο, ταυτιζόταν με 
τον βαθμό αυτογνωσίας μας και η φαινομενικότητα με την 
υπαρξιακή μας συνθήκη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε 
και την αποκωδικοποιούμε στην εκφραστική γλώσσα που 
εκάστοτε χρησιμοποιούμε.

Όσον αφορά στο περιβάλλον, έχουν ήδη ειπωθεί και συνεχί-
ζουν γι’ αυτό να λέγονται πολλά, άλλοτε μέσα από νοσταλγί-
ες, πότε μέσα από κινδυνολογίες. Αρκεί ο θεατής να παρα-
μένει στην ανευθυνότητά του και φυσικά στο απυρόβλητο, 
συνεχίζοντας ανενόχλητος να εξαντικειμενίζει την φύση, 
χρησιμοποιώντας την και καταναλώνοντάς την, ιδιοτελώς. 
Σπάνια έχει αντιμετωπιστεί η φύση ως αναγκαία γνωσιολο-
γία, που σηματοδοτεί την θέση και την στάση μας στην ζωή, 
για την οποία εκόντες και άκοντες, χρεωνόμαστε. Από την 
άλλη πλευρά, η θεωρία αθέλητα δημιουργεί αποστάσεις. 
Αυτές τις αποστάσεις έρχεται μέσα από την ζωγραφική της 
να καλύψει η Πένη Μαναβή. Γι’ αυτό και οι διαστολές καθώς 
και οι μεγεθύνσεις των λεπτομερειών που στα έργα της 
διαμορφώνει, εμφανίζονται ως μέσον και όχι ως αυτοσκο-
πός, προς άγραν απλώς εντυπώσεων. Τις εντυπώσεις δεν 
τις αποφεύγει, αλλά δεν τις επιδιώκει, γιατί δεν μπορού-
με να αγνοήσουμε το γεγονός πως ο θεατής εκπλήσσεται 
ευχάριστα από τα έργα της – μικρότερα ή μεγαλύτερα σε 
μέγεθος – καθώς έλκουν και στην συνέχεια υποβάλλουν τον 
αποδέκτη στον δικό τους μικρόκοσμο. Έναν μικρόκοσμο, 
που απαρτίζεται από αποσπασματικότητες ή ελλειπτική συ-
ναιρετικότητα, την ώρα που εμψυχώνεται μέσα από την λα-
μπρότητα και την αιγλοβολία των χρωμάτων, καθώς και των 
αφαιρετικών σχεδιασμών μιας ύλης που μεταμορφώνεται.
Η αφαίρεση στην ζωγραφική της Πένης Μαναβή δεν είναι 
καθολική. Η ίδια διατηρεί από την παραστατικότητα τόσα 
στοιχεία όσα της είναι απαραίτητα για να αναφερθεί στην 
αναγνωρισιμότητα μοτίβων και θεμάτων, χωρίς ποτέ να 
καθηλώνεται σ’ αυτά. Θέμα και χώρος ενοποιούνται, όπως 
το φως και το χρώμα, καθώς το ένα προσδιορίζει το άλλο, 
αλλά το πιο ενδιαφέρον στους πίνακές της, είναι ό,τι αυτοί 
παρουσιάζουν ένα είδος «χαρτογράφησης», που αποκαλύ-
πτει θαρρείς φλεβώσεις κι αρτηρίες, ιστούς και αρθρώσεις 
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ενός οργανικού σώματος, το οποίο βρίσκεται διαρκώς σε 
κίνηση, ρευστή κατάσταση και μεταλλαγή.
Μνήμες και αισθήσεις, βιώματα και εντυπώσεις, χειρονομίες 
και βλέμματα, αντικατοπτρισμοί και απρόσμενα συμβάντα 
εμφανίζονται μετουσιωμένα σε μια πραγματικότητα ευφρό-
συνη, που ωστόσο δεν κρύβει τα σκοτάδια ή τα μυστήριά 
της. Η φυσική συνθήκη αποκτά μεταφυσική διαπνοή, σ’ 
αυτές τις εικαστικές «ακτινοσκοπήσεις», όπου η διαφάνεια 
αναδεικνύει κάθε τύπου ποιοτικές οσμώσεις των χρωματι-
κών τόνων και των ποσοτικών μετασχηματισμών της ύλης 
σε ενέργεια, αλλά και της εικαστικής «δράσης» σε πυκνότη-
τα επιπέδων της ίδιας της γραφής.

Μέσα από άνθη και φυλλώματα, κλαδιά και βλαστούς, η 
Πένη Μαναβή ενσωματώνει το ύφος των ωρών και των επο-
χών, αλλά μαζί και των συναισθημάτων που διεγείρονται, 
με βάση ορισμένα ερεθίσματα, τα οποία προσφέρει τόσο η 
ζωή, όσο και η βιοποικιλότητα της φύσης. Της φύσης που 
βιώνουμε κι εκείνης που μεταφέρουμε εντός μας, μιας και 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Κάθε έργο της ζωγράφου λειτουργεί ως ένας πλοηγός και 
παλμογράφος ευαισθητοποίησης και αυτογνωσίας για τα 
μικρά και τα μέγιστα που μας προσδιορίζουν, μας συνέχουν 
και μας συγκροτούν. Η εκφραστική της χειρονομία γίνεται 
ρυθμός και βλέμμα, διάθεση και τρόπος ενδοσκόπησης, 
αλλά και ενατένισης, τόσο των ορατών, όσο κυρίως των 
αθέατων όψεων μιας πολυεπίπεδης και διαρκώς μεταμορ-
φωνόμενης πραγματικότητας, την οποία εκείνη εξιχνιάζει, 
χωρίς να την απομαγεύει. Μέσα από την ρευστότητα των 
αποστάσεων και τις εναλλαγές τους, η φύση από εικαστι-
κό αντικείμενο, γίνεται υποκείμενο και δυσεπίλυτο αίνιγμα 
ζωής, όπως επίσης βίωμα και υπέρβαση, άσκηση και ανά-
πτυγμα ευπάθειας και μεγαλείου για τα απέριττα αλλά και 
τα θαυμαστά του κόσμου που αντικρίζουμε, μέσα από τα 
ψυχοδυναμικά «δακτυλικά» μας κάθε φορά αποτυπώματα, 
τα οποία τον διαμορφώνουν. 

Αθηνά Σχινά
Κριτικός  & Ιστορικός Τέχνης
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Πένη Μαναβή 
Η Πένη Μαναβή γεννήθηκε το 1968 στην Σόφια Βουλγαρίας. Το 
1992 απέκτησε πτυχίο Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
1994 μεταπτυχιακό στη Φυσική Ακτινοβολιών στο UCL του Πανεπι-
στημίου του Λονδίνου. Εργάστηκε ως Ακτινοφυσικός στο Νοσοκο-
μείο ΚΑΤ και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ως το 2000. 
Το 1999 ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή  τον Ι. Ψυχοπαίδη και αποφοίτη-
σε με άριστα το 2004. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Εκθέσεις  Ατομικές:
1. «Ροή Ενέργειας» Titanium Yiayianos Gallery, Οκτώβριος 2006.
2.  «Σκιές και χρώματα» Galaxy bar, Hilton, Δεκέμβριος 2006. 
3.  «Motivos Naturales» Amador De Los Rios,
 Μαδρίτη, Ισπανία, Ιανουάριος 2010. 
4.  «Μοτίβα της Φύσης» Fleming Art Gallery, 
 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010.
5. «Αχνάρια της φύσης»  Bonicos Gallery, Αθήνα, Απρίλιος 2010.
Ομαδικές : 
1. «Αυστηρώς Κατάλληλον»-Εικαστικές Προσεγγίσεις
 στον Κινηματογράφο, Κινηματογραφική Λέσχη
 Πάτρας, Πάτρα, Μάρτιος 2004. 
2. «Μαραθώνιος γύρος του κόσμου» Titanium Yiayianos
 Gallery,Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2004. 
3. «Αυστηρώς Κατάλληλον»-Εικαστικές Προσεγγίσεις στον Κινημα 
 τογράφο, Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2004. 
4. «Θερινή ανάβαση» Titanium Yiayianos Gallery, Ιούλιος  2006.
5.  «Εικόνες-μηνύματα-αιχμές» PRO-ART, Πνευματικό Κέντρο
 Δήμου Χολαργού, Νοέμβριος 2006.
6. Bazar Χριστουγέννων 2009, Βonicos  Gallery,
 Δεκέμβριος 2009- Ιανουάριος 2010.
7. «Μεταμορφώσεις», S.A. Gallery, Τζια, Ιούνιος 2010.
8.  Art10 Gallery, Νοεμβριος 2010.
9. «Μύρτις», Magna Gallery, Δεκέμβριος 2010.
10. Bazar Χριστουγέννων 2010, Βonicos Gallery,
 Δεκέμβριος 2010- Ιανουάριος 2011.
11 «Μύρτις», Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
 Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011.
12. Τίω Είλαρ, ELGEKA, Ιούνιος 2011. 
13. Natura 2011, Ιδρυμα Ευγενίδου, Ιούνιος- Ιούλιος 2011. 
Επιμέλεια κριτικός και ιστορικός τέχνης Αθηνά Σχινά.
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Λ. Κηφισίας 263, 145 61 Κηφισιά (Εμπορικό Κέντρο See & Shop)
Tηλ.: 210 8085745, e-mail: enigma@enigmagallery.gr
www.enigmagallery.gr
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