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ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΑΤΕ
Η συλλογή έργων τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
περιλαμβάνει πάνω από 500 έργα ζωγραφικής, γλυπτά
και άλλα έργα σύγχρονης τέχνης από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ορισμένα έργα από χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη συλλογή ξεκίνησε το 1980 η τότε πρόεδρος Simone Veil, με στόχο την
προώθηση της τέχνης και της πολυμορφίας. Το αρχικό σχέδιο ήταν να
συγκεντρωθούν έργα τέχνης από τις 10 χώρες που εκπροσωπούνταν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δινόταν προτεραιότητα σε νέους καλλιτέχνες
που είχαν ήδη κατακτήσει ένα ορισμένο επίπεδο αναγνώρισης και κύρους. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στο μεταξύ εμπλουτίσει τη συλλογή μέσω αγορών
και δωρεών. Πρόκειται πλέον για μία από τις πιο εκτεταμένες και συναρπαστικές
συλλογές έργων σύγχρονης τέχνης των τελευταίων 30 ετών.
Η συλλογή επικεντρώνεται στη σύγχρονη τέχνη, όχι ως καλλιτεχνική τάση αλλά
με την έννοια της τέχνης που έχει παραχθεί στην εποχή μας. Από τη φύση της, η
σύγχρονη τέχνη εξελίσσει και φέρνει στα όριά τους τους ορισμούς της υψηλής και
της χαμηλής τέχνης. Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη τέχνη πρόσθεσε ειρωνικά,
πειραματικά, εμπορικά και αφηρημένα στοιχεία. Ο ορισμός του κινήματος έχει
διευρυνθεί επίσης συμπεριλαμβάνοντας νέα υλικά, μέσα, δραστηριότητες,
ιδέες και στοιχεία κιτς.
Η συλλογή εκτίθεται σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το
Στρασβούργο, καθώς και στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ανά την Ευρώπη.
Η συλλογή έργων τέχνης αντικατοπτρίζει ορισμένες από τις βασικές αξίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνδέονται με την προώθηση του πολιτισμού, του
διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας. Η
πληθώρα στυλ, χρονικών περιόδων, καλλιτεχνών και χωρών που χαρακτηρίζει τη
συλλογή αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο και την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ποικιλία αυτή αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το σύνθημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, «Ενωμένοι στην πολυμορφία»· όπως οι άνθρωποι, έτσι και η τέχνη.
Στην έκθεση του Ημικυκλίου παρουσιάζονται έργα της συλλογής από τις
σημερινές και από πρώην χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα τέχνης
παρουσιάζονται θεματικά, ώστε να είναι εύκολη η παρατήρηση και η σύγκριση
του πολιτιστικού πλούτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ελπίζουμε να απολαύσετε την έκθεση. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις,
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση art@ep.europa.eu
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ΚΕΝΤΡΙΚΌ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΆΣΙΟ
ΚΑΙ ΕΞΏΣΤΗΣ
Η σύγχρονη τέχνη περιλαμβάνει πολλές μορφές,
στυλ και μεγέθη.

1

Olivier STREBELLE
(1927-2017)

«Όταν είδα το κλιμακοστάσιο, φαντάστηκα ένα τέτοιο στο
κέντρο».

Συμβολή
(Confluences)

Το ύφος του Olivier Strebelle χαρακτηρίζεται από γλυπτά
μεγάλων διαστάσεων, μνημειακής κλίμακας. Το τελικό
σχήμα που έπαιρναν τα έργα του καθοριζόταν κυρίως από
τη δημιουργική του διαδικασία και την επιλογή των υλικών.
Συχνά είχε κατά νουν συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά έργα ή
αστικούς χώρους όταν δημιουργούσε τα έργα του.
Οι αέρινες γραμμές των γλυπτών του καλούν το βλέμμα του
θεατή να συμμετάσχει στο παιχνίδισμά τους.

1992
Στιλβωμένος ανοξείδωτος
χάλυβας
12 x 7 m
Βέλγιο

2

Imi KNOEBEL
(γεν.1940)
Μπλε καναπές
(Canapé Blau)

1989
Λάδι σε ξύλο
140 x 220 εκ.
Γερμανία

«Ο Yves Klein χρωμάτισε μπλε το τελάρο του, και ο Lucio
Fontana του έκανε μαχαιριές. Τι απέμεινε; Αν θέλεις να κάνεις
κάτι, να μείνεις ζωντανός, πρέπει να σκεφτείς κάτι εξίσου
ριζοσπαστικό».
Ο Knoebel είναι γνωστός για το μινιμαλιστικό, αφηρημένο στυλ των
πινάκων και των γλυπτών του. Η «Messerschnitt» (μαχαιριά) είναι
μια τεχνική που έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα, σε συνδυασμό
με τα βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Από το 1975, ο
Imi Knoebel δουλεύει μια σειρά έργων με τίτλο «Mennigebilder»,
ονομασία που παραπέμπει στην ανοιχτή πορτοκαλί-κόκκινη
αντιδιαβρωτική βαφή που χρησιμοποιείται στις μεταλλικές
κατασκευές, υιοθετώντας με ενθουσιασμό τις βιομηχανικές τάσεις
της γενιάς του. Παρόμοια βιομηχανικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν
στη σειρά Canapés (1987-1991), αντιπροσωπευτικό δείγμα της
οποίας είναι ο Canapé Blau.
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Peter DOIG
(γεν.1959)

«Ανέκαθεν ήθελα να δημιουργώ πίνακες που
αφηγούνται ιστορίες και υπαινίσσονται πράγματα».

Κρυμμένο σπίτι
(Stealth House)

Ο Peter Doig εμπνέεται από φωτογραφίες ή
ταινίες, αλλά δεν βασίζει ποτέ τα έργα του σε
πραγματικές καταστάσεις ή εμπειρίες. Οι εικόνες
του είναι αναγνωρίσιμες και συχνά σχετίζονται
με προσωπικές αναμνήσεις. Οι πίνακές του είναι
διαχρονικά στιγμιότυπα του πραγματικού κόσμου
μεταφερμένα σε έναν φανταστικό, μακρινό και
αποπροσανατολιστικό κόσμο ανακλάσεων.

1992
Λάδι σε μουσαμά
199 x 250 εκ.
Ηνωμένο Βασίλειο
© SABAM Βέλγιο 2018
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ONA B.
(γεν.1957)
Μηδενικός χώρος
(Zero Space)
1997
Λάδι σε μουσαμά
200 x 180 εκ.
Αυστρία

«Το κόκκινο χρώμα μού δημιούργησε ένα τόσο ωραίο
συναίσθημα... μια αίσθηση οικειότητας στη ζωγραφική
μου. Είναι δύναμη και ενέργεια και χαρά. Όπως ο ήλιος
και το αίμα ... αλλά με θετικό τρόπο. Ποτέ δεν ένιωσα
επιθετικότητα με αυτό το χρώμα».
Ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει το κόκκινο
χρώμα στα έργα της ONA B. φέρνουν στον νου
θηλυκότητα και αισθησιασμό. Γι’ αυτήν, το κόκκινο
συνδέεται με θετικές παραστάσεις, με θέληση, δύναμη,
χαρά και ευεξία. Στο έργο της χρησιμοποιεί ποικίλα
μέσα, όπως ζωγραφική, εγκαταστάσεις, δρώμενα,
φωτογραφία και μουσική.
Η ONA B. εμπνέεται από υπερβατικά στοιχεία όπως η
μετα-επικοινωνία, ο διαλογισμός, τα όνειρα και το Ζεν,
θίγοντας παράλληλα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.
Κινητήρια δύναμή της είναι ο φόβος για το άγνωστο
και η λαχτάρα του απείρου.

5

Michael
CRAIG-MARTIN
(γεν.1941)
Σκουροπράσινος πίνακας
(Dark Green Painting)
1991
Ακρυλική μπογιά και γύψος
σε μουσαμά
213,5 x 213,5 εκ.
Ηνωμένο Βασίλειο
© SABAM Βέλγιο 2018

«Συχνά αναζητούμε το ιδιαίτερο σε ιδιαίτερα αντικείμενα ή σε
ιδιαίτερες περιστάσεις, αλλά, στην πράξη, εάν καταλαβαίναμε
την ποιότητα των συνηθισμένων πραγμάτων, θα πλησιάζαμε
περισσότερο την ουσία της ζωής».
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο Michael CraigMartin στρέφεται οριστικά προς τη ζωγραφική, με άφοβη
έντονη γραμμή και χτυπητούς χρωματικούς συνδυασμούς.
Ο καλλιτέχνης δημιουργεί καταστάσεις στις οποίες οι
προκαταλήψεις που τρέφει ενδεχομένως ο θεατής έναντι
των αφηρημένων ή των εικονιστικών έργων αλλάζουν
διαρκώς ή αντιστρέφονται. Το 1991 πραγματοποιεί σειρά
πινάκων με βάση πλέγματα, όπως η Dark Green Painting,
όπου είναι δυνατόν να αναφερθεί κανείς στα πλέγματα
μιλώντας για μορφή, φόντο και βάθος.
6

Vilmantas
MARCINKEVIČIUS
(γεν. 1969)
Κουρασμένος άνδρας
(Pavargęs žmogus)

1998
Ακρυλικό και λάδι σε
μουσαμά
174 x 209 cm
Λιθουανία

«Τα δραματικά και κάποτε αντιφατικά χρώματα στους πίνακές
μου προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την αντανάκλαση του
σημερινού κόσμου. Η χρωματική αρμονία που χρησιμοποιώ
είναι παράξενη και ασυνήθιστη — τα χρώματά μου έχουν την
τόλμη του θάρρους και της καθαρότητάς τους».
Από τους σημαντικότερους Λιθουανούς εκπροσώπους του
σύγχρονου εξπρεσιονισμού, ο Vilmantas Marcinkevičius
διερευνά το είναι μέσα από όλους τους διαύλους ταυτότητας
και ταύτισης της εποχής μας. Στην καρδιά του έργου του η
ανθρώπινη μορφή, αυθόρμητος και αβίαστος ο τρόπος με
τον οποίο την προσεγγίζει. Χάρη σε αυτό το δοκιμασμένο
και σίγουρο μοτίβο, ο καλλιτέχνης θέτει μερικές φορές
άβολες ερωτήσεις για το παρελθόν και το παρόν, το άτομο
και την κοινωνία στην οποία καλείται να ενσωματωθεί,
όπως μπορεί καλύτερα, ή τις πολιτικές και οικονομικές
προοπτικές και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην
προσωπική ιστορία.

7

Viorel MARGINEAN
(γεν.1933)

«... πάντα έβλεπα τα πράγματα από ψηλά, σε όλο το
μήκος και το πλάτος τους».

Το πανόραμα
(Paysage rythmé)

Ο Marginean παρατηρεί προσεκτικά τη φύση
και τις μεταβολές της και υφαίνει τα κομμάτια σε
συνθέσεις μεγάλων διαστάσεων. Στήνει τοπία με
στυλιζαρισμένο και δυναμικό τρόπο και δημιουργεί
τα δικά του φαντασιακά οράματα. Το έργο του είναι
ριζωμένο στην Τρανσυλβανία της παιδικής του
ηλικίας.

2002
Ακρυλικό σε μουσαμά
200 x 350 εκ.
Ρουμανία

8

Erik ŠILLE
(γεν.1978)

«Μπορούμε να κάνουμε πλύση στους εγκεφάλους
μας ώστε να καθαρίσουν;»

Σιγά σιγά χαλάω το σπίτι
σου
(Slowly I damage your
home)

Ο Erik Šille χρησιμοποιεί την εικονογραφία των
ηλεκτρονικών μέσων ή της «καταναλωτικής
κουλτούρας» για να αφηγηθεί τις παράδοξες
ιστορίες του. Χτίζει έναν σουρεαλιστικό ή ακόμη
και ουτοπικό κόσμο, όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι
με αληθοφανή ανθρώπινα προβλήματα. Εδώ
πέρα, βάζει δίπλα δίπλα αυτά τα χαριτωμένα,
αστεία πλάσματα που μοιάζουν με παιχνίδια με
την ωμότητα και τη βία της σκηνής. Με σχεδόν
παιδιάστικη αφέλεια, απεικονίζει μια σκληρή,
καταστρεπτική και, όπως υποδηλώνει ο τίτλος,
εσκεμμένη πυρπόληση και καταστροφή ενός
σπιτιού.

2008
Λάδι σε μουσαμά
220 x 180 εκ.
Σλοβακία
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Petr MALINA
(γεν.1976)
Καλύβα δίπλα στη λίμνη Ι
(Chakta u jezírka I)
2005
Λάδι σε μουσαμά
45 x 60 εκ.
Τσεχία

«Η μακροχρόνια εμβάθυνση στο θέμα».
Ο Petr Malina διαποτίζει την καλλιτεχνική του
παραγωγή με μια αίσθηση ιδεαλισμού που είναι
φανερή τόσο στη θεματολογία του όσο και στην
αισθητική του. Κατά συνέπεια, οι πίνακές του
διαπνέονται από μία αύρα γαλήνιας απλότητας
που παραδόξως προαναγγέλλει και πλέον
αντικατοπτρίζει την εξιδανικευμένη καταγραφή
της καθημερινότητας που πραγματοποιούμε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινότοποι αλλά
αμετάκλητα στιλπνοί και παραστατικοί, οι πίνακές
του μοιάζουν με ημερολόγιο ταξιδιού στο οποίο
δεν συνέβη τίποτε απολύτως, απεικονίσεις μιας
καθημερινής θεατρικότητας, μιας χορογραφημένης
σύμπτωσης. Στιγμιαία αλλά και αέναα, τα έργα του
Malina διαφημίζουν μια ειδυλλιακή και ταυτόχρονα
οικεία ρουτίνα.

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΗ Ή
ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ
Η ποικιλομορφία της σύγχρονης τέχνης είναι
εμφανής στους αντίθετους δρόμους που
ανοίγονται στην καλλιτεχνική έκφραση,
του ριζικού αυτοπεριορισμού στα ουσιώδη
ή μιας αναπαράστασης γεμάτης από
σύμβολα και αναγνωρίσιμα αντικείμενα.
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Lucien WERCOLLIER
(1908-2002)

«Μέγιστη σημασία για μένα είχε ο καθαρός όγκος και
μια πολύ σαφής τάξη».

Η διατρηθείσα
(La transpercée)

Εμπνεόμενος αρχικά από τους Mallol, Brancusi
και Arp, ο Lucien Wercollier ανέπτυξε στα γλυπτά
του μια πιο αφηρημένη γλώσσα, εστιάζοντας στα
καθαρά γλυπτικά στοιχεία. Χρησιμοποίησε την
πέτρα, τον αλάβαστρο, το γυαλί, αλλά κυρίως τον
μπρούντζο, για να αναδείξει στυλιζαρισμένες,
οργανικές μορφές όπου το φως και η σκιά
αλληλεπιδρούν διακριτικά. Προσεκτικά στιλβωμένα,
τα έργα του επιτυγχάνουν μια βαθιά αρμονία που
προτιμά ξεκάθαρα τις καμπύλες από τις ευθείες
γραμμές.

1959
Πατιναρισμένος μπρούντζος
64 x 50 x 45 εκ.
Λουξεμβούργο
© SABAM Βέλγιο 2018
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Wlodzimierz PAWLAK
(γεν.1957)
Προστατευτικό γάντι
(Rękawica ochronna)

1987
Λάδι σε μουσαμά
130 x 150 εκ.
Πολωνία

«Βήμα βήμα απομακρύνομαι από τη συνήθη έννοια της
ζωγραφικής. Απορρίπτω τον διακοσμητικό χαρακτήρα,
ζωγραφίζω με ταπεινοφροσύνη και όσο πιο απλά
γίνεται».
Ως μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας Gruppa, ο
Wlodzimierz Pawlak συμμετείχε στο ανεξάρτητο
κίνημα τέχνης της δεκαετίας του ’80. Ασχολείται
με τη ζωγραφική, την περφόρμανς, την ποίηση
και τη διδασκαλία και βασίζει πάντα την τέχνη του
σε θεωρητικές εκτιμήσεις. Τα έργα του μπορεί να
συμβολίζουν μεταμορφώσεις ή να αποτελούν πολύ
συγκεκριμένες αλληγορίες που αντανακλούν και
σχολιάζουν την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στο
πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου, καθώς και σύγχρονα
ζητήματα. Το χιούμορ και η ειρωνεία αποτελούν
στοιχεία της εικαστικής του έκφρασης.
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Ger SWEENEY
(γεν.1959)
Κόντρα στον άνεμο
(Into the wind)
1994
Ακρυλικό σε μουσαμά
153 x 138 εκ.
Ιρλανδία

«Τα βασικά αυτά στοιχεία –ρυθμός της γραμμής, χρώμα,
κίνηση και το απρόοπτο– και μια γενική αίσθηση μετακίνησης
παγιώνονται καθώς προσεγγίζω την επιφάνεια ως έχει –ένα
επίπεδο ή ρηχό πεδίο εικαστικής δραστηριότητας– όπου
εφαρμόζω στρατηγικές χρώματος και σύνθεσης».
Η σχέση του Ger Sweeney με το τοπίο έχει εξελιχθεί
ακολουθώντας μια πολύ προσωπική αίσθηση και ανάμνηση.
Με το που ολοκλήρωσε τη μετάβαση από τον φωτογραφικό
ρεαλισμό στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, ο Sweeney
άρχισε να δουλεύει αποκλειστικά από μνήμης, με βάση μία
αφομοιωμένη αίσθηση ή εντύπωση την οποία μεταφράζει σε
αφηρημένη μορφή. Είναι δύσκολο να διευκρινιστεί το πού
αναφέρεται το «Κόντρα στον άνεμο» και δεν είναι αυτό το
θέμα. Η σύνθεση, όπως την υπαγορεύουν κυρίως οι ατμώδεις
πινελιές, προσφέρει μια στρεβλωμένη αίσθηση του χώρου,
σαν να είναι η φυσική ακεραιότητα των εικονιζόμενων
στοιχείων τόσο ασταθής που ο ζωγράφος δεν βλέπει παρά
ένα θολό στιγμιότυπο μιας χημικής καταιγίδας, παρόμοιας,
σε τελική ανάλυση, με τη μνήμη που χρησιμοποιεί για να
δημιουργήσει τις πολύ προσωπικές, θαυμάσιες εικόνες του.
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Vítor POMAR
(γεν.1949)

«Σε κάποιες φάσεις δεν έχω πού να πάω ή τι να κάνω, και τότε
θέλω να κάνω κάτι, οπότε ζωγραφίζω».

Χωρίς τίτλο
(Sem titulo)

Τα πρώιμα έργα του Vítor Pomar χαρακτηρίζονται από
μια ασπρόμαυρη παλέτα, προτού στραφεί στα χρώματα.
Επηρεασμένος από τον βουδισμό Ζεν, υιοθετεί το αφηρημένο
εξπρεσιονιστικό ύφος του, και πιστεύει ακράδαντα ότι η
δημιουργική διαδικασία έχει τις ρίζες της βαθιά στην ψυχή
του ανθρώπου. Συνδυάζει την πνευματικότητα με τον
πειραματισμό και ανακατεύει διάφορες τεχνικές όπως η
ζωγραφική, το σχέδιο, το βίντεο, το φιλμ, η φωτογραφία και
η γλυπτική.

1983
Ακρυλικό σε μουσαμά
193 x 195 εκ.
Πορτογαλία
© SABAM Βέλγιο 2018
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Marlene DUMAS
(γεν.1953)
Προσευχήσου για
μένα
(Bid voor mij)
2004
Υδατογραφία σε χαρτί
(6 φύλλα)
130 x 73 εκ.
Κάτω Χώρες

«Από τη φύση της, η σύγχρονη τέχνη είναι μια μη
παραδοσιακή δραστηριότητα. Ή μάλλον, επιδιώκει
να διευρύνει την αντίληψή μας σχετικά με το τι είναι
παραδοσιακό και τι είναι φυσιολογικό. Η τέχνη θέλει να
μας βοηθήσει να βλέπουμε περισσότερα, όχι λιγότερα».
Το αλληγορικό έργο της Marlene Dumas είναι
βασισμένο σε φωτογραφίες, αποκόμματα
εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και προσωπικές
αναμνήσεις. Είτε χρησιμοποιεί λάδι σε μουσαμά
είτε μελάνι και υδατόχρωμα σε χαρτί, οι ιδιάζουσες
τεχνικές της δημιουργούν χαρακτηριστικές μορφές
με παραμορφωμένα πρόσωπα που στοιχειώνουν
τον θεατή. Στο έργο της επανέρχονται ως θέματα η
φυλή, ο ερωτισμός και η πορνογραφία, η βία και η
τρυφερότητα, η ενοχή και η αθωότητα. Οι ψυχολογικά
φορτισμένες εικόνες της είναι ανησυχητικά οικείες,
γεγονός που παράγει μια βαθιά ένταση και φέρνει
τον θεατή αντιμέτωπο με τις προκαταλήψεις και τους
φόβους του. Η Marlene Dumas συγκαταλέγεται στους
πλέον φημισμένους καλλιτέχνες της εποχής μας, με
έργα γεμάτα ζωή σε όλη της την πολυπλοκότητα.

ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στη
σύγχρονη τέχνη να παίζει με το φως με
διαφορετικούς τρόπους: με διαφανή υλικά,
λαμπρά χρώματα ή με το ίδιο το έργο
τέχνης ως πηγή φωτός.
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Brigitte KOWANZ
(γεν.1957)
Λάμπει η λάμψη
(Leuchten Leuchten)
1997
Ακρυλικό, ατσάλι, ξύλο και
λαμπτήρες φθορισμού
120 x 180 x 19 εκ.
Αυστρία

«Φως είναι ό,τι βλέπεις».
Το έργο της Kowanz χαρακτηρίζεται από
κατασκευασμένους χώρους και αλληλεπιδράσεις
χώρων. Κατασκευάζει με ακρίβεια τα αντικείμενα
και τις εγκαταστάσεις της, όπου η εσωτερική και
η εξωτερική διάσταση φαίνεται να διαπερνούν
η μία την άλλη. Φως, γλώσσα και καθρέπτες
συνυφαίνονται και η ροή τους, που βλέπουμε να
επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον, είναι φορτισμένη
ποιητικά και φέρει νέες προοπτικές παρατήρησης.
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Ρέα ΑΦΑΝΤΙΤΟΥ
(γεν.1960)
Είμαι εδώ
2005
Ακρυλικό σε πλεξιγκλάς
100 x 86 x 9 εκ.
Κύπρος

Ο συγκεκριμένος πίνακας δημιουργήθηκε για την
έκθεση Είμαι εδώ που πραγματοποιήθηκε στην
Γκαλερί Αργώ, στη Λευκωσία, το 2005.
Το «Είμαι εδώ» της Κύπριας ζωγράφου Ρέας
Αφαντίτου προτείνει μια απεικόνιση όσων μπορούν
να ερμηνευθούν ως οι κυρίαρχες εμπειρίες που
προσφέρει στις αισθήσεις το νησί της. Η θέρμη των
χρωμάτων και η θερμότητα της πέτρας μοιάζουν
να αντιστρατεύονται τις δροσιστικές ιδιότητες των
τοπικών φυλλωμάτων που λειτουργούν συχνά
ως ευπρόσδεκτο καταφύγιο. Αυτός ο πίνακας
λειτουργεί σαν έξυπνο ταχυδρομικό δελτάριο, ένα
είδος περίληψης.
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Arjan PREGL
(γεν.1973)
Φύση
(Narava)
2004
Λάδι σε μουσαμά
131 x 111 εκ.
Σλοβενία
© SABAM Βέλγιο 2018

«Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα είναι να
συνδυάζει η δουλειά μου τρία βασικά στοιχεία
ταυτόχρονα: μια σχέση με την ιστορία της τέχνης,
χιούμορ και πολιτική στράτευση».
Ο Arjan Pregl εξετάζει τον ρόλο του στην κοινωνία
με θεματικούς κατά βάση κύκλους: με το κριτικό
του πνεύμα συνδέει τον περιβάλλοντα κόσμο μέσα
από το φίλτρο της εικαστικής του παραγωγής,
αναφέρεται σε ιστορικά ζωγραφικά ύφη και
προσπαθεί να βρει μια χιουμοριστική προσέγγιση.
Στην συγκεκριμένο πίνακα, τα ρεαλιστικά στοιχεία
μετατρέπονται σε στυλιζαρισμένα φυσικά
φαινόμενα που έχουν απλοποιηθεί στα πλέον
βασικά τυπικά χαρακτηριστικά τους με τη χρήση
λογισμικού.

ΠΟΡΤΡΕΤΑ
Διάφορες ιστορίες και διάφοροι ρόλοι
ανθρώπων μέσα στην κοινωνία μπορούν
να αναπαρασταθούν μέσα από πορτρέτα:
άτομο, ήρωας ή ανώνυμη μορφή;
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Madeleine GERA
(γεν.1960)
Πορτρέτο του Αλέξι
με ποτήρι
(Ritratt ta ‘Alexi
b’tazza)
2001
Λάδι σε μουσαμά
89 x 79 εκ.
Μάλτα
© SABAM Βέλγιο 2018

«Το να γίνεις καλλιτέχνης είναι τελείως άλλη υπόθεση
από το να σπουδάσεις ζωγραφική –μια υπόθεση
ασύλληπτα πιο περίπλοκη».
Το πορτρέτο αυτό εκφράζει το τεράστιο ενδιαφέρον
της ζωγράφου για τους μεγάλους ζωγράφους
του παρελθόντος. Εμπνεόμενη από τις σπουδές
της στη Φλωρεντία, εφαρμόζει μια εμφανώς
νατουραλιστική τεχνοτροπία πορτρέτου. Μπορεί
η προσέγγισή της να μην είναι εφευρετική,
αλλά τονίζει στοιχεία που μπορεί να χάνονται
στη σύγχρονη τέχνη, όπως η παρατήρηση των
λεπτομερειών, αλλά και ο απόλυτος έλεγχος του
ζωγραφικού μέσου.
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Valerio ADAMI
(γεν.1935)
Χαρακτήρας
(Personaggio)
1983
Ακρυλικό σε ξύλο
74,5 x 56,5 εκ.
Ιταλία

«Όταν ζωγραφίζουμε τη φύση, τα πράγματα, η
“μορφή”, το αντικείμενο της ζωγραφικής αλλάζει και
η διαίσθησή μας γίνεται το θέμα. Ίσως αυτή να είναι η
έκσταση της ΤΕΧΝΗΣ».
Ο Valerio Adami είναι εκφραστής του ιταλικού
κύματος της Pop Art. Τα αντικείμενά του είναι
κατακερματισμένα, γεμάτα με λαμπρά μη
απεικονιστικά χρώματα, επίπεδα και χωρίς
προοπτική, με μαύρο περίγραμμα, το οποίο
περικλείει έναν κόσμο μακρινό που μοιάζει με
εικόνες διαφημίσεων. Με αυτές τις στυλιζαρισμένες
και συμβολικές εικόνες εκφράζει το ενδιαφέρον του
για την πολιτική και εξετάζει τη σύγχρονη δυτική
κοινωνία μας.
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Andrey DANIEL
(γεν.1952)
Ακτές της Ευρώπης ή ο
Μάρκο Πόλο συναντά τον
Έρασμο
(Бреговете на Европаили
Марко Поло и Еразъм)
2004
Λάδι σε μουσαμά
140 x 140 εκ.
Βουλγαρία
© SABAM Βέλγιο 2018

«Είμαστε οι χρονικογράφοι της εποχής μας και, ακόμη
και όταν αδυνατούμε να αλλάξουμε την κατάσταση,
μπορούμε τουλάχιστον να δούμε τα πράγματα ως
έχουν».
Από καιρό ο Andrey Daniel ενδιαφέρεται για
τον Έρασμο και την έννοια του ανθρωπισμού,
δύο θέματα που επανέρχονται στους πίνακές
του. «... η πραγματικότητά μου είναι γεμάτη
αυτόπτες μάρτυρες, αυτουργούς, κατήγορους
και κατηγορούμενους, και κυρίως “εμπλεκόμενα
άτομα”. Η ζωγραφική εξάλλου, συσσωρεύοντας
αλήθειες, μισές αλήθειες, ψέματα, μυθοπλασίες,
τραγέλαφους και αποθεώσεις, προσφέρει άφθονο
αποδεικτικό υλικό».
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Maria BLOMBÄRG
(γεν.1945)

«Όταν εργάζομαι με ύφασμα, τα χρώματα έχουν ήδη
δοθεί. Ζωγραφίζω με υφάσματα, αν θέλετε».

Ήρωας
(Hjälte)

Η Maria Blombärg «χτίζει» τις εικόνες που έχει
ζωγραφίσει στον μουσαμά με μικρά κομματιασμένα
υπολείμματα υφασμάτων. Η τεχνική αυτή περιορίζει
αυτομάτως την εικαστική έκφραση και δημιουργεί
ένα πιο αφηρημένο, αθώο και απλό ύφος που
θυμίζει τις πινελιές των ιμπρεσιονιστών. Το βλέμμα
του θεατή είναι εκείνο που συνθέτει από απόσταση
μοτίβα και μορφές από τα κομμάτια υφάσματος.

1998
Κολάζ με υφάσματα
και πινέζες
108 x 77 εκ.
Σουηδία

22

Γιάννης ΓΑΪΤΗΣ
(1923-1984)
Η παρέλαση
1983
Λάδι σε ξύλο (ανάγλυφο)
160 x 115 εκ.
Ελλάδα

Σήμα κατατεθέν του Γιάννη Γαΐτη είναι τα
«ανθρωπάκια» του –απαράλλαχτες ανέκφραστες
ανθρωπόμορφες φιγούρες. Ξεκινώντας από τον
σουρεαλισμό, τον κυβισμό και την αφαίρεση,
ήταν από τους πρώτους μοντερνιστές ζωγράφους
της μεταπολεμικής Ελλάδας. Αργότερα, τους
πίνακές του κατέκλυζαν μυριάδες πανομοιότυπα
ανθρωπάκια σε διάφορες παραλλαγές. Με
αυτόν τον τρόπο σχολιάζει την ομοιομορφία,
την απομόνωση και τη στειρότητα του μαζικού
επιούσιου άρτου της σύγχρονης αστικής ζωής.
Χωρίς ίχνος χαρακτήρα, τα ανθρωπάκια είναι απλώς
μέρος ενός πλήθους που με τα επαναλαμβανόμενα
μοτίβα του συνθέτει μια ευρύτερη εικόνα.

ΠΟΥΛΙΑ
Πολλές φορές τα πουλιά συνδέονται
συνειρμικά με την ελευθερία, θεμελιώδη
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία
υπηρετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Boris BUCAN
(γεν.1947)
Δίπτυχο: 1. Παγωμένα
πουλιά, 2. Αγορά και
περιστέρια
(Diptih: 1. Smrznuta ptica,
2. Trznica i golubovi)
2013
Ακρυλικό σε μουσαμά
140 x 140 εκ. το καθένα
Κροατία
© SABAM Βέλγιο 2018

«Όλη μου τη ζωή προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι
καινούργιο που να είναι καλό. Το αν είναι σημαντικό
το κρίνετε εσείς».
Ο Bucan άφησε το σημάδι του στην τέχνη της
αφίσας. Οι «πίνακες-αφίσες» του, με τις μεγάλες
διαστάσεις τους και τον έντονα καλλιτεχνικό
χαρακτήρα τους, αιχμαλωτίζουν την προσοχή
του κοινού και εμπλουτίζουν με νέες έννοιες τη
γραφιστική. Εμπνέεται από τη μαζική κουλτούρα,
την καθημερινότητα αλλά και καλλιτεχνικά στυλ
του παρελθόντος για να δημιουργήσει ambient
art για αστικούς χώρους. Κατά τη δεκαετία του
’90, στράφηκε στη ζωγραφική, αλλά διατήρησε το
χαρακτηριστικό γραφιστικό του ύφος.
24

Jörg IMMENDORFF
(1945-2007)
Ψήφισε!
(Wähle!)
1979
Γκουάς σε χαρτί
28 x 20,5 εκ.
Γερμανία
© SABAM Βέλγιο 2018

«Το αν ο καλλιτέχνης μπορεί να εκπληρώσει κάποιο
κοινωνικό καθήκον ή όχι είναι ένα θέμα που
παραμένει ανοιχτό».
Το έργο του Immendorff χαρακτηρίζεται από την
κοινωνικοπολιτική του κριτική, η οποία συχνά
συνδέεται με αυτοβιογραφικούς προβληματισμούς.
Με τη σειρά Cafe Deutschland της δεκαετίας
του ’70, μελέτησε σε βάθος τη διαίρεση της
Γερμανίας. Συνεργάστηκε με τον αφηρημένης
τεχνοτροπίας Ανατολικογερμανό ζωγράφο A.R.
Penck. Ο Immendorff ήταν μέλος του γερμανικού
νεοεξπρεσιονιστικού κινήματος «Neue Wilde».
Το αλληγορικό του ύφος περιέχει συχνά έντονα
συμβολικά αλλά και ειρωνικά στοιχεία.
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Margrethe AGGER
(γεν.1943)
Δύο χήνες
(To gæs)

1983
Ταπισερί
87 x 68 εκ.
Δανία

«Στους υφαντουργούς παρουσιάζονται διαφορετικές
δυνατότητες από των ζωγράφων. Ζωγραφίζουμε με τα
νήματά μας».
Η Margrethe Agger αντλεί τα μοτίβα της από τη
φύση. Ζωγραφίζει στοιχεία όπως ο ουρανός, η
θάλασσα, ζώα, φυτά και πέτρες και στη συνέχεια
τα μεταμορφώνει σε ταπισερί. Τα λαμπερά της
χρώματα είτε παραπέμπουν στο αντικείμενο αυτό
καθαυτό είτε χρησιμοποιούνται ως ευφάνταστα
καλλιτεχνικά σύμβολα. Για το έργο της έχει εμπνευστεί
από το Μεξικό και πολλές χώρες του Βορρά,
συμπεριλαμβανομένης της υπαίθρου της πατρίδας της.

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Στη χαρακτική μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά
και διαφορετικές διαδικασίες, όπως η
οξυγραφία, η λιθογραφία, η ξυλογραφία
και η μεταξοτυπία. Η ψηφιοποίηση έχει
φέρει νέα στοιχεία στο μέσο.
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Péter SZARKA
(γεν.1964)
Μυστική συντροφιά
(Titkos társaság)
έκδοση 2/3
2007
Εκτύπωση με Durst Lambda
100 x 150 εκ.
Ουγγαρία

Αφότου σπούδασε ζωγραφική και εντάχθηκε στην
πρωτοποριακή ομάδα σύγχρονης τέχνης «Újlak»
στη μετακομμουνιστική Ουγγαρία, ο Peter Szarka
στράφηκε στις ψηφιακές τέχνες. Χρησιμοποιεί
λογισμικό τρισδιάστατου σχεδίου για να τροποποιήσει
ψηφιακά φωτογραφίες και να δημιουργήσει
αλληγορικές εικονικές σκηνές, διατηρώντας πάντα
μια ζωγραφική προοπτική. Η τεχνολογία εκτύπωσης
Durst Lambda δημιουργεί εξαιρετικά καθαρές και
λεπτομερείς εκτυπώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις νέες
εξελίξεις στον χώρο της τεχνικής, τα έργα του θέτουν
ερωτήσεις για τον ρόλο της τεχνολογικής προόδου
στον εικαστικό μας πολιτισμό.
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Eeva-Liisa ISOMAA
(γεν.1953)
Η γένεση του κόσμου
(Maailman synty)
έκδοση 7/30
1998
Χαρακτική σε πλάκα
πολυμερούς
97 x 140 εκ.
Φινλανδία

«Θέλω να συνδυάσω ροές του χρόνου, να διαλύσω
την αιτιότητα και να δημιουργήσω έναν φανταστικό
χώρο».
Βάση των έργων της ήταν ανέκαθεν τα τοπία,
αλλά η Isomaa υπερβαίνει την πραγματικότητα
και προσπαθεί να απεικονίσει την εσωτερική
κατάσταση του νου. Δημιουργεί έναν φανταστικό
χώρο με μια αχνάδα την οποία ο θεατής μπορεί
να ερμηνεύσει είτε ως γαλήνη είτε ως κίνδυνο.
Χρησιμοποιεί συχνά πλάκες πολυμερούς και
τυπώνει τα έργα της κυρίως σε χαρτί που
παρασκευάζει η ίδια από λινάρι.
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Dominique SOSOLIC
(γεν.1950)

«Ένα μικρό χαρακτικό μπορεί να σε πάει ένα όμορφο
ταξίδι».

Η μνήμη του χρόνου
(La mémoire du temps)

Ο Dominique Sosolic είναι ένας αφοσιωμένος
χαράκτης που χρησιμοποιεί κυρίως χαλκό, το υλικό
παλαιότερων καλλιτεχνών όπως ο Dürer. Ο χαλκός
επιτρέπει στον χαράκτη να αναπτύξει ένα ευαίσθητο
και ακριβές ύφος, με έμφαση στις λεπτοδουλεμένες
μικρολεπτομέρειες. Πέρα από σουρεαλιστικά
στοιχεία και ποιητικές εικονογραφήσεις, το έργο
του είναι αλληγορικό, συχνά μυστικιστικό, και έχει
έναν αργό ρυθμό –το αντίθετο από τη σύγχρονη
κοινωνία μας.

1981
Γκραβούρα
70 x 60 εκ.
Γαλλία

ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
Οι χώροι που δημιουργεί η ανθρωπότητα
είναι χώροι ζωντανής συνύπαρξης. Τα
έργα τέχνης μπορούν να αιχμαλωτίσουν
διαφορετικά στιγμιότυπα από τη ζωή
στην πόλη.
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Vineta KAULAČA
(γεν.1971)
Οπτική μνήμη
(Visual Memory)
2004
Λάδι σε μουσαμά
13 x 10,5 εκ. το καθένα
(16 κομμάτια)
Λετονία

«Αυτό που θέλω να κάνω είναι να μελετήσω το θέμα της
αντίληψης, [...] η δουλειά μου εξελίσσεται μέσα από
προσεκτική μελέτη των φωτογραφικών πηγών. Κάθε
φωτογραφία περιέχει πληροφορίες για “εκείνο που έχει
υπάρξει”».
Η Kaulača εξερευνά μια αντίληψη της πραγματικότητας
σε σειρές πινάκων που μοιάζουν με φωτογραφικά
στιγμιότυπα. Είναι σαν αναμνήσεις ενός χώρου που
είδε η ζωγράφος κάποια συγκεκριμένη στιγμή, με την
απόσταση και την προοπτική να ποικίλλουν, και στον
οποίο τώρα προσπαθεί να ανιχνεύσει κάποια κίνηση σε
διάφορα επίπεδα. Αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα
με αυτούς τους εικαστικούς συνδυασμούς και μας
φέρνει αντιμέτωπους με την αντίληψή μας σε σχέση με
τη ροή του χρόνου και του χώρου.
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Jaan ELKEN
(γεν.1954)

«Η ζωγραφική καλύπτει πλέον πολύ μεγάλη έκταση και τα
σύνορά της με άλλα μέσα έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν».

Χτυπώντας την πόρτα
του ουρανού
(Knock, knock knocking
on Heaven’s Door)

Ο Jaan Elken αυτοαποκαλείται «στυλιστικός νομάδας».
Ξεκίνησε από τον υπερρεαλισμό, αλλά είναι σήμερα
ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους εκφραστές
της αφηρημένης τέχνης στην Εσθονία. Σπούδασε
αρχιτεκτονική, και τα θέματά του είναι συχνά αστικά
και φέρουν μια απτότητα που δημιουργείται με παχιές
στρώσεις χρώματος μειωμένης τονικότητας και συχνά
με την προσθήκη κειμένου. Το συγκεκριμένο έργο
ανήκει σε μια σειρά βασισμένη σε εμπειρίες του με τη
μουσική pop. Ο τίτλος είναι από τραγούδι του Bob Dylan
που ακούγεται στη μουσική επένδυση της ταινίας
Pat Garrett & Billy the Kid του 1973.

2007
Ακρυλικό σε μουσαμά
160 x 200 εκ.
Εσθονία
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Antoni CLAVÉ
(1913-2005)
Νέα Υόρκη ΙΙ
(New York II)
1989
Μεικτή τεχνική
162 x 130 εκ.
Ισπανία
© SABAM Βέλγιο 2018

«Είμαστε φτιαγμένοι από την ουσία των ονείρων».
Το ύφος του Antoni Clavé εξελίχθηκε από μπαρόκ
και διακοσμητικό σε μινιμαλιστικό, ωσότου
κατέληξε σε μια εντελώς αφηρημένη αισθητική.
Εργάστηκε ως ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης,
εικονογράφος παιδικών βιβλίων, και έγινε γνωστός
ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Εμπνεόμενος
από καλλιτέχνες όπως ο Picasso, εξερεύνησε τις
δυνατότητες του κολάζ και πειραματίστηκε με
πληθώρα υλικών. Οι επισκέψεις του στη Νέα Υόρκη
το 1972 και το 1989 ενέπνευσαν μια σειρά έργων
για τη ζωή στις πόλεις, στην οποία ανήκει και ο
συγκεκριμένος πίνακας.
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