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όμως διαύλου, που η ζωγράφος μας ανοίγει, προκειμένου να μας 
μυήσει στα “μικρά” και στα “μέγιστα”, σχετικοποιώντας τις απο-
στάσεις τους.

Το ονειρικό στοιχείο και ο φαντασιακός παράγοντας διαπνέ-
ουν και την ίδια στιγμή μετουσιώνουν τον όποιο ρεαλισμό των 
παριστανομένων, τα οποία διαμηνύουν στο απροκατάληπτό μας 
βλέμμα, για τις συνεχείς μεταπλάσεις και μεταμορφώσεις των 
γεννήσεων, των συνευρέσεων, των θανάτων και των συνεχόμε-
νων κύκλων της ζωής, στην αειφορία της ανάπτυξής της. 

Πάνω απ’ όλα, κύριο μέλημα της ζωγράφου, είναι η σύνθεση 
επιφανειών και βάθους, δομών και αξόνων, γραφής και ύφους, 
χροιάς και τονικότητας στα έργα της, τα οποία εμπεριέχουν ρυθ-
μική μουσικότητα, ενώ εμφανίζονται μέσα από μια στρωματο-
γραφική ποικιλία πυκνοτήτων, εντάσεων και ματιέρας της ευαί-
σθητης κατά τα άλλα πινελιάς της. Η διαλεκτική σχέση δομών κι 
επιφανειών, μας πληροφορεί άλλωστε και για την “ιστορικότητα” 
μορφοποίησης του θέματος, το οποίο δεν απαρτίζεται από κά-
ποιο είδος σειραϊκής ακολουθίας, καθώς το ένα επίπεδο γραφής 
παρεισφρύει κι εσωτερικά διασυνδέεται με το άλλο, εμψυχώνο-
ντάς το και δίνοντάς μας την αίσθηση μιας οργανικής αλληλου-
χίας, γεγονότων και δραστηριοτήτων. Οι διεργασίες αυτές, όπως 
επίσης οι ορατές ενέργειες, οι ιδιότητες, οι φαινομενικότητες 
και οι καταστάσεις, τόσο της θεατής, όσο και της αθέατης ζωής 
της φύσης, υποβάλλουν την αίσθηση της προσεγγίσιμης και ταυ-
τοχρόνως της απροσπέλαστής της πραγματικότητας, μέσα από 
την γαλήνη και την σιωπή που αυτή διακατέχεται.

Η ζωγραφική της Πένης Μαναβή λειτουργεί πραγματογνω-
στικά, αλληγορικά και μετωνυμικά. Τα “τοπία” του νου και της 
φαντασίας της, των επιθυμιών και των εικαστικών περιηγήσε-

ων του βλέμματός της, όπως των συνειδησιακών εμβαθύνσεων 
και διεισδύσεων που επιχειρεί, “διευκρινίζοντας” τα ζητούμενα 
κι άγνωστα πεδία της φύσης, νοηματοδοτούν την εικαστική της 
γλώσσα και χειρονομία. Μέσα από τους πίνακές της, διακρίνει 
κανείς την επίγνωση των ποιοτήτων και του ήθους που προ-
σπαθεί η ζωγράφος να προσδώσει στην οντότητα των παριστα-
νομένων της κάθε της σύνθεσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά, μας 
ειδοποιούν για μια καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία, με πλούσιο και 
πηγαίο ταλέντο, με ικανότητα εκφραστική και με συνεχώς εξα-
σκούμενο έλεγχο των μέσων, που η Πένη Μαναβή χρησιμοποιεί, 
έτσι ώστε να μετατρέπει το τυχαίο ή την όποια συμβατικότητα, 
σε ένα υποβλητικό κι εράσμιο αποτέλεσμα, πολυεπίπεδο και γε-
μάτο εσωτερικά αντικρουόμενα,  συγκινησιακά φορτία.

Η Πένη Μαναβή ενδοσκοπείται καθώς ζωγραφίζει. Μέσα από 
τις αρθρώσεις των φθόγγων της ζωγραφικής της, καταφέρνει να 
αναδύει επιφωνήματα που προκαλούν δημιουργικά ερεθίσματα 
και ψυχοπνευματικές διαθέσεις στον θεατή, προκειμένου εκεί-
νος να αναλάβει, (μέσω της διαδραστικότητας του κάθε της έρ-
γου), να δημιουργήσει έναν ανιχνευτικό “μίτο της Αριάδνης”. Με 
φασματοσκοπική ενατένιση και μέσα από μια ευδαιμονική φα-
ντασμαγορία, ο θεατής αναλαμβάνει να διεξέλθει τα περάσματα 
και τις απορίες που εμφανίζει ο λαβυρινθώδης κόσμος της γνω-
στής και άγνωστης (απρόβλεπτης) εντέλει φύσης. Πρόκειται για 
ένα δρόμο αυτογνωσίας και προσωπικών επιλογών απέναντι στα 
δυσεπίλυτα αινίγματα που φανερώνει άλλωστε η ίδια η πολυπλο-
κότητα της ζωής.

      Αθηνά Σχινά
Κριτικός & Ιστορικός Τέχνης  

Η φύση που μας περιβάλλει, προκαλεί πάντοτε ερωτηματι-
κά και θαυμαστικά, παραμένοντας ωστόσο ένας μεγάλος, άγνω-
στος και σύνθετος παράγοντας. Ένας παράγοντας, που προκαλεί 
την αναμέτρηση της υπαρξιακής μας συνθήκης μαζί του, χωρίς 
ποτέ να εξαντλείται νομοτελειακά, αλλά και χωρίς να είναι εντε-
λώς απροσδόκητος, αφ’ ης στιγμής τίποτε στην φύση δεν επα-
ναλαμβάνεται, καθώς αυτή εξελίσσεται μέσα από τις ποικιλίες, 
τις εξαιρέσεις των κανόνων της, τις ιδιομορφίες της, τις παραδο-
ξότητες και τις λειτουργικές της προσαρμογές, με βάση τις εκά-
στοτε συγκυρίες.

Σχετικά με την φύση, τις μεταλλαγές και τις φαινομενολογίες 
της, γνωρίζουμε πως γεννήθηκε η ανάγκη της υπερβατικής αν-
θρώπινης αναγωγής, της λατρείας προς αυτήν και προς τα μυ-
στήριά της, γεννήθηκε όμως παράλληλα και η ανάγκη της έρευ-
νας για τον θεατό και αθέατό της κόσμο. Τον κόσμο που τον 
“παρουσιάζουμε” ως στάση της δικής μας ζωής, την στιγμή κατά 
την οποία παράλληλα αυτός ο κόσμος μας προσδιορίσει, μέσα 
από τις εγγύτητες και τις αποστάσεις που παίρνουμε, καθώς και 
μέσα από τις παραμέτρους που εμείς ορίζουμε, δραστηριοποιώ-
ντας τις αισθήσεις, την λογική και την φαντασία μας.

Η Πένη Μαναβή δεν αποδίδει εκφραστικά απλώς την φύση, 
για να γοητεύσει το βλέμμα. Χρησιμοποιεί την γοητεία και την 
έλξη που προκαλεί η φύση, ως αντικαθρέφτισμα του εσωτερι-
κού μας εαυτού και των διαθέσεων που οι εικόνες της μας γεν-
νούν, προκειμένου να διαμορφώσει εκείνη εικαστικά τις ρευστές 
καταστάσεις, τις προσμίξεις και τις μεταμορφώσεις, τις οποίες 

εμπεριέχει η αγωνιώδης συνείδηση, που ανιχνεύει καταγωγικές 
αρχές, αλλά και συμβιωτικές αντιπαραθέσεις της οργανικής και 
της ανόργανης ύλης. Μιας ύλης, που εκτείνεται στα “βάθη και 
στα πλάτη” της, με την καταλυτική επενέργεια του φωτός και 
του χρόνου.

Τα πρόσφατα “τοπία” της ζωγράφου, αφορούν τα ίδια τα νο-
ήματα που απορρέουν από την σύνθετη γραφή της, η οποία πε-
ριλαμβάνει μια πλοκή μετουσιωμένων ιδιωμάτων, προερχόμενων 
από τον σχεδιαστικό εξπρεσσιονισμό, την μετεμπρεσσιονιστική 
αντιπαράθεση των χρωμάτων, από την διαύγεια, την ένταση και 
την φωτεινότητα της φωβιστικής (fauve) αντίληψης, συνδυασμέ-
νης ωστόσο με την χειρονομιακή δυναμική της λυρικής αφαίρε-
σης. Τα “τοπία” της αυτά, αφορούν την σύμπραξη και αλληλεπε-
νέργεια του φυτικού και ζωικού βασιλείου, είτε αυτές οι δραστη-
ριότητες εντοπίζονται στους αγρούς και στα λιβάδια (με την δι-
αλεκτική συμπαράθεση εντόμων και ανθέων), είτε αυτή αποκα-
λύπτεται στα βάθη των θαλασσών, εκεί που ο χρόνος μετρά δι-
αφορετικά και ο τρόπος προσέγγισής μας υπαλλάσσει το θαυ-
μαστό με το δραματικό στοιχείο ή το παράδοξο με το έλασσον, 
καθώς επίσης το παρακείμενο με το φευγαλέο.

Η δροσιά, η ευφροσύνη, η χρωματική και σχεδιαστική παν-
δαισία μιας ιδιάζουσας αισθαντικότητας που μας προσφέρει 
μέσα από τα έργα της η Πένη Μαναβή, συνταυτίζεται με την 
τραγικότητα, τις απρόβλεπτες ρήξεις “συνεχείας”, το μεγαλειώ-
δες ύφος και το μυστήριο, σ’ αυτές τις απρόκλητες “όψεις” των 
κάμπων ή των βυθών της κι ενός παράλληλου χωροχρονικού 
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3Γένεσις, 80 χ 110 εκ., 
    λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά

Νωχελικότητα, 80 χ 80 εκ., 
λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά

Πέταγμα, 80 χ 80 εκ.
λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά
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Εντροπία, 40 χ 40 εκ., λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά

Τύχη, 80 χ 80 εκ.
λάδι και τυπογραφικό 
μελάνι σε καμβά
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Συνύπαρξη, 60 χ 60 εκ.
λάδι και τυπογραφικό 
μελάνι σε καμβά

Χαρά, 80 χ 80 εκ.
λάδι και τυπογραφικό 
μελάνι σε καμβά
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Διάφανο, 90 χ 60 εκ.
λάδι και τυπογραφικό 
μελάνι σε καμβά

Παραλλαγή
90 χ 60 εκ.
λάδι και τυπογραφικό 
μελάνι σε καμβά
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Κατάκτηση ΙΙ, 60 χ 90 εκ.
λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά,
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Κατάκτηση Ι, 60 χ 90 εκ.
λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά,  
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Κύκλος γονιμότητας, 90 χ 60 εκ., (τετράπτυχο), 
λάδι και τυπογραφικό μελάνι σε καμβά
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Η Πένη Μαναβή γενήθηκε το 1968. Το 1992 απέκτησε πτυχίο Φυσικής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1994 μεταπτυχιακό στη Φυσική Ακτι-
νοβολιών στο UCL του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εργάστηκε ως 
Ακτινοφυσικός στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργι-
κό Κέντρο ως το 2000. Το 1999 ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ανώτα-
τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή τον Ι. Ψυχοπαίδη και 
αποφοίτησε με άριστα το 2004. Έκτοτε ασχολείται αποκλειστικά με την 
ζωγραφική. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
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