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Μέχρι τις 12 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή
στο κοινό η έκθεση «Σήµερα η
ζωγραφική» η οποία παρουσιάζεται
στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου , στη
Νέα Ιωνία. Ο επισκέπτης θα έχει τη
χαρά να γνωρίσει και να θαυµάσει έργα
των 25 νέων Ελλήνων συµµετεχόντων
και να έρθουν σε επαφή µε τα
ζωγραφικά έργα της γενιάς του 2000.
Οι επιµελητές της έκθεσης, η Ελένη
Κυπραίου (Διευθύντρια της
Πινακοθήκης) και ο Χρίστος Χριστοφής
(συλλέκτης), απάντησαν στις
ερωτήσεις µας και µας καλούν µια
βόλτα µέχρι τη Νέα Ιωνία για να
γνωρίσουµε το έργο – όχι µόνο της
συγκεκριµένης δουλειάς – αλλά και τη
συνολική δουλειά του χώρου!
Συνέντευξη: Μαριάννα Παπάκη
Culturenow.gr: Η Πι
Πινακοθήκη Γι
Γιώργου Ν . Β ογιιατζόγλου στη Ν . Ι ωνία παρουσιιάζειι την έκθεση
«Σ
Σήμερα, η Ζ ωγραφιική» στην οποία συμμετέχουν 25 νέοιι Έλληνες καλλιιτέχνες . Π είτε μας λίγα
λόγιια γιια τους συμμετέχοντες αλλά καιι την ι δέα της παρουσίασης των έργων τους.
Ε .Κ
Κ.: Η παρουσίαση νέων καλλιτεχνών στο χώρο της "Πινακοθήκης" καταρχήν µας έβγαλε εκτός των
ειληµµένων αποφάσεων που εξαγγέλθηκαν µε το άνοιγµα της Συλλογής Βογιατζόγλου. Σκοπός µας είναι να
παρουσιάσουµε µεθοδικά και χρονολογικά έργα της Συλλογής, ώστε να αναδειχτεί ο πλούτος της Νεοελληνικής
Τέχνης αλλά και οι επιλογές του συλλέκτη.
Κατά δεύτερον, το γεγονός ότι ο χώρος δεν είναι εµπορικός, αλλά αυστηρά εκθεσιακός, έδωσε στο όλο
εγχείρηµα ένα ειδικό βάρος και µια σοβαρότητα που ξεπέρασε τα τετραγωνικά µας και τις προθέσεις µας. Η
επαφή µε τα ‘’παιδιά’’ βέβαια πολλαπλασίασε τις προσδοκίες µας και έφερε τα πάνω κάτω. Ο ενθουσιασµός
διείσδυσε παντού, στο στήσιµο, στον κατάλογο, σ’ εµάς τους ίδιους, στις κουβέντες....

17:15 Κάνε το σενάριό σου ταινία!: Σεµινάριο
Κινηµατογράφου στο Ίδρυµα Μιχάλης
Κακογιάννης
16:59 Γιορτάζοντας τον αργό χρόνο:
Φεστιβάλ Βραδύτητας στο Bread and Roses
16:41 Summer Camp 2014 στο Βιοµηχανικό
Μουσείο Φωταερίου: Το πρόγραµµα
16:28 Εκδηλώσεις Μνήµης Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο
Δελφών
16:20 Η τελευταία παράσταση των Monty
Python ζωντανά στον κινηµατογράφο Δαναό
16:10 Φεστιβάλ Θάλασσας 2014 στο
Αµφιθέατρο Νέων Μουδανιών
15:35 2 εκθέσεις, 24 φωτογράφοι και µια
θεατρική performance στον Πολυχώρο Vault
Δι
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Cul.N.: Υ πήρξαν κάποιια κριιτήριια επιιλογής των συμμετεχόντων καλλιιτεχνών εκτός από την κοιινή
γενιιά στην οποία ανήκουν; Σ υνδέονταιι καιι με άλλα κοιινά στοιιχεία όπως η θεματολογία ή το
καλλιιτεχνιικό ρεύμα που εκπροσωπούν;
Χ .Χ
Χ.: Βασικός µας στόχος ήταν να παρουσιάσουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της διαµορφούµενης
http://www.culturenow.gr/28941/elenh-kypraioy-xristos-xristofhs-h-ekthesh-shmera-h-zwgrafikh-einai-mia-katharh-ekthesh-me-kala-erga
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αισθητικής της γενιάς του 2000, ανεξάρτητα από θεµατολογία ή τρόπο ζωγραφικής έκφρασης. Εξάλλου η
πολυµορφία αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ζωγραφικής στην Ελλάδα σήµερα.
Η επιλογή των καλλιτεχνών φυσικό είναι να βασίζεται στην προσωπική µας επιµελητική τοποθέτηση, χωρίς να
επιδιώκουµε απαραίτητα µια «πολιτικά ορθή» σταχυολόγηση προσώπων και τάσεων.
Ο επισκέπτης της έκθεσης θα διαπιστώσει ότι ένας µεγάλος αριθµός καλλιτεχνών επιλέγουν το σχέδιο σαν
αυτόνοµη, και συχνά αποκλειστική, µορφή έκφρασης. Θα παρατηρήσει επίσης την τάση επιστροφής στην
αφαίρεση σε όλες της τις εκφάνσεις.
Cul.N.: Α πό τη γέννηση της ι δέας της έκθεσης μέχριι το στήσιιμό της καιι την παρουσίασή της στο
κοιινό ποιιες ήταν οιι σκέψειις σας καιι οιι στόχοιι σας σε σχέση με τα μηνύματα που θέλετε να
μεταδώσετε στους επιισκέπτες;
Χ .Χ
Χ. Η έκθεση «Σήµερα, η ζωγραφική» είναι µια «καθαρή» έκθεση µε «καλά» έργα. Αναδεικνύει, πιστεύω, το
εύρος και την δυναµική της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Οφείλεται αποκλειστικά στην ιδιωτική
πρωτοβουλία και βασίστηκε στην συνεργασία καλλιτεχνών, αιθουσών τέχνης και συλλεκτών. Την δύσκολη
εποχή που όλοι µας βιώνουµε, δείχνει ότι «κάτι γίνεται» και ο επισκέπτης της έκθεσης θα φύγει, πιστεύω, µε
ένα αίσθηµα ικανοποίησης και αισιοδοξίας. Θα θαυµάσει την τεχνική αρτιότητα που χαρακτηρίζει τα
περισσότερα έργα και ίσως προβληµατιστεί από την αφαιρετική γραφή άλλων. Θα διαπιστώσει ότι η
ζωγραφική είναι εδώ, κυρίαρχη στην ελληνική τέχνη, σήµερα.

Τέχνες
Ζωγραφική
Γλυπτική - Χαρακτική

Cul.N.: Π οιια χαρακτηριιστιικά της σύγχρονης ζωγραφιικής θεωρείτε σημαντιικά καιι πώς κατά τη
γνώμη σας η κοιινωνιική καιι πολιιτιική πραγματιικότητα επιιδρά στα έργα των καλλιιτεχνών της "γενιιάς
του 2000";
Χ .Χ
Χ : Θα αναφέρω τι θεωρώ σηµαντικό να κατακτήσει ο νέος ζωγράφος. Την προσωπική αναγνωρίσιµη
γραφή, την τεχνική αρτιότητα και την δυνατότητα µετάδοσης του µηνύµατος µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο.
Ό,τι, δηλαδή, θα µπορούσαµε να πούµε και σε έναν ποιητή.
Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµά σας, αν δεχθούµε ότι ο καλλιτέχνης είναι πιο ευαίσθητος και ίσως πιο
ευάλωτος, από τον µέσο πολίτη, θα κατανοήσουµε τις σοβαρές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η παρούσα
κατάσταση στον ίδιο και το έργο του. Ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες της ηλικιακής οµάδας που συζητούµε,
βρίσκονται στο πλέον σηµαντικό σηµείο της καλλιτεχνικής τους πορείας. Όσο και αν θεωρούµε ότι οι πιεστικές
σύνθήκες εξάπτουν την διάθεση και την φαντασία, η καθηµερινότητα και ο αγώνας επιβίωσης για τους
περισσότερους είναι σκληρός. Έχουν οργανωθεί εκθέσεις µε αναφορά στην παρούσα κατάσταση, αρκετές θα
έλεγα, θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν «γραφικές». Έγιναν απλά για να καλύψουν ένα θέµα επίκαιρο, µε
σκοπό µεγαλύτερη ανταπόκριση από το κοινό. Τίποτα περισσότερο. Υπήρξαν όµως και εκθέσεις ουσιαστικές.
Θα αναφέρω το εξαιρετικό, ιδιοφυές θα έλεγα, έργο «Ιστορία Μηδέν» του Στέφανου Τσιβόπουλου (γ. 1973),
ελληνική συµµετοχή στην Μπιενάλε της Βενετίας και την τωρινή ατοµική έκθεση του Δηµήτρη Τάταρη
(γ.1975) στην γκαλερί Καλφαγιάν.
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Cul.N.: Η Πι
Πινακοθήκη Β ογιιατζόγλου είναιι ένας νέος χώρος "έξω" από τα γνωστά καλλιιτεχνιικά
σημεία συνάντησης όπως το κέντρο της Α θήνας. Π όσο δυσκολεύειι αυτό την προβολή της
πιινακοθήκης αλλά καιι ποιια είναιι τα ξεχωριιστά χαρακτηριιστιικά που της προσδίδειι;
Ε .Κ
Κ.: Το ‘’εκτός’’ είναι δύσκολο γιατί έχουµε µάθει ότι όλα τα ενδιαφέροντα διαδραµατίζονται στο κέντρο.
Χάρη στην επιµονή του Γιώργου Βογιατζόγλου και τις δικές µας εικαστικές, µουσικές και θεατρικές
εκδηλώσεις, έχουµε δείξει στο κοινό, το υποψιασµένο και ευαισθητοποιηµένο κοινό, ότι για να δει κανείς
καλή διαχρονική ζωγραφική ή να απολαύσει την Κάτια Γέρου στην Ισµήνη, η βόλτα των 10 λεπτών µε τον
Ηλεκτρικό κάνει το ταξίδι στην Τέχνη ακόµα πιο περιπετειώδες και ενδιαφέρον.
Είµαστε καινούργιοι, µόλις ενάµισι ετών, επιµένουµε, προσπαθούµε και έχουµε ήδη καταφέρει πολλά. Και
συνεχίζουµε... µε αγάπη και συνέπεια από τη Νέα Ιωνία.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση
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Ε λένη Μ υλωνά: Ο τρόπος δουλειιάς γιια τους καλλιιτέχνες στην Ε λλάδα
καιι στη Ν έα Υ ορκη είναιι διιαμετριικά αντίθετος

Θ έατρο: Θ εσμοφοριιάζουσες - Γι
Γιώργος
Κι
Κιμούλης

Η Ελένη Μυλωνά είναι από τις πιο γνωστές Ελληνίδες εικαστικούς διεθνώς. Ζει και
εργάζεται στη Νέα Υόρκη, αλλά ποτέ δεν ξεχνά να παρουσιάζει τη δουλειά της
στον τόπο που γεννήθηκε. Με αφορµή λοιπόν την έκθεση της που φιλοξενείται
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