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Ένας σύντοµος απολογισµός: Πινακοθήκη
Βογιατζόγλου, µια ανοιχτή αισθητική πρόταση

της Λήδας Καζαντζάκη

Η Ελλάδα διαθέτει, σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µια θλιβερή
πρωτοτυπία. Οι πινακοθήκες της παραµένουν κατά κανόνα κλειστές στους
νέους, µη καταξιωµένους δηµιουργούς.

Διαδηλώνεται έτσι η ατολµία των διευθυντών ή διευθυντριών τους να
εκθέσουν και να εκτεθούν σε µια αισθητική πρόταση που δεν έχει ακόµα
καθιερωθεί, όσο σηµαντική κι αν µπορεί να είναι αυτή.

Θυµάµαι την έκπληξη που ένιωσα το 2008, όταν έµαθα ότι η Πινακοθήκη
του Αµβούργου διέθετε στις µόνιµες συλλογές της έργο ενός νέου Έλληνα
ζωγράφου που ζει τα τελευταία χρόνια εκεί και είχε αποφοιτήσει από το
εργαστήριο ζωγραφικής του Χρόνη Μπότσογλου στα τέλη της δεκαετίας
του '90.

Οι πινακοθήκες µας µοιάζουν µε τα παλαιότερα βιβλία της Ιστορίας που
τελείωνε µε τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και την εποποιία του '40. Σβήνουν
µέσα στη σιωπή και στην αποσιώπηση τα νωπά ακόµη τραύµατα του
Εµφυλίου και της διχασµένης µεταπολεµικής, νεότερης Ελλάδας.

Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Σ' αυτές συγκαταλέγεται η Πινακοθήκη Βογιατζόγλου στη Νέα Ιωνία που
ίδρυσε ο αρχιτέκτονας και συλλέκτης έργων τέχνης Γιώργος Ν.
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Βογιατζόγλου, παιδί προσφύγων από τη Μικρά Ασία.

Το άνοιγµά της πριν από ενάµιση χρόνο µε την έκθεση του 37χρονου
εικαστικού καλλιτέχνη Αλέκου Κυραρίνη σηµατοδοτεί και το άνοιγµά της
σε νέους δηµιουργούς.

Το έργο του Κυραρίνη συνδέει τα πλασµένα µέσα στη βυζαντινή
αγιογραφία πρόσωπα µε τα λαϊκά κεντήµατα, τα πρωτόγονα ειδώλια και τις
ακατέργαστες φιγούρες της µοντέρνας τέχνης. Προτείνει µια ζύµωση που
προϋποθέτει την κατανόηση αλλά και την όσµωση διάφορων τεχνοτροπιών.

Ο Αλέκος Κυραρίνης προετοιµάζει έτσι το έδαφος για την έκθεση που
ακολουθεί και φέρει τον ενδεικτικό, ίσως και κάπως επιθετικό τίτλο
«Σήµερα, η ζωγραφική». Επιµελητές της είναι η διευθύντρια της
Πινακοθήκης Ελένη Κυπραίου και ο συλλέκτης Χρίστος Χριστοφής.

Στην έκθεση, που διήρκεσε µέχρι τις 12 Ιουλίου, 25 νέοι δηµιουργοί,
συµπεριλαµβανοµένου και του Κυραρίνη, πρόβαλλαν µέσα από τη δουλειά
τους ένα ζωντανό και πολυεδρικό καλειδοσκόπιο µε το οποίο ο
υποψιασµένος και µη υποψιασµένος θεατής µπορεί να εντοπίσει τις δικές
του προσωπικές αναφορές επί του πραγµατικού.

Εδώ θέλω να κάνω µία επισήµανση. Θεωρώ τον όρο «γενιά του 2000»,
που χρησιµοποιήθηκε από τους επιµελητές παρακινδυνευµένο και λίγο
πρόωρα διατυπωµένο. Δεν γνωρίζω αν οι καλλιτέχνες που γεννήθηκαν τις
δεκαετίες του '70 και του '80 συνιστούν µια γενιά, πόσο µάλλον
διαµορφώνουν την αισθητική µιας γενιάς. Εδώ θα πρότεινα τον όρο «γενιά
σε αναζήτηση» και ίσως µια συζήτηση αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό στους
χώρους της πινακοθήκης.

Τα έργα τους πάντως δείχνουν τις ρίζες τους στις ονειρικές και απτές
εικόνες του σουρεαλισµού και του φωτορεαλισµού, στα άγρια και
παρορµητικά γραµµένα προσωπεία της αρ µπρουτ, στις γραµµικές
συνθέσεις της οπ αρτ, στα χρώµατα και τις σχηµατοποιηµένες µορφές της
ποπ αρτ και της τέχνης του γκράφιτι, στην πυκνή και αφαιρετική υφή της
γραφής.

Είναι µια προσπάθεια που συνάδει µε τα ποικίλα συλλογικά εγχειρήµατα
της προβολής του νέου, κατακερµατισµένου, αλλά ζωντανού και αληθινού
προσώπου της τέχνης και της κοινωνίας που διαπλάθεται σήµερα στην
Ελλάδα. Είναι µια ανοιχτή και γι' αυτό γόνιµη αισθητική πρόταση που θα
µπορούσε να συµβάλει στην εδραίωση του νέου, κατακερµατισµένου, αλλά
ζωντανού και αληθινού προσώπου της τέχνης στην πραγµατική κοινωνία
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Η ΑΥΓΗ
Το περιεχόµενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισµούς υπό τον όρο της παραποµπής στην αρχική του πηγή, για µη-
εµπορικούς σκοπούς.
Ο διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε µε εργαλεία ελεύθερου λογισµικού - λογισµικού ανοιχτού κώδικα από την Virtual
Trip.

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

µέσα στην οποία γεννήθηκε.
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