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Περισσότερα:

Τρεις καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου
στη Νέα Ιωνία την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015.

Δεν πρόκειται για συν - έκθεση αλλά για συστέγαση τριών ατομικών εκθέσεων στον
ίδιο χώρο.

Η παρουσίαση της δουλειάς των Αχιλλέα Πιστώνη, Βασίλη Σελιμά και Αντώνη
Τσακίρη, προκύπτει από την εγκατάσταση των καλλιτεχνών στον ίδιο χώρο για δυο
χρόνια. Η συγκατοίκηση ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Γιώργου Βογιατζόγλου.
Από χρόνια ήθελε να φιλοξενήσει καλλιτέχνες στον β' όροφο του βιομηχανικού
κτιρίου δίπλα στην Πινακοθήκη, κατά το πρότυπο του «ατελιέ της Καλλιθέας».

Ο Σελιμάς, ο Τσακίρης και ο Πιστώνης την ίδια εποχή συνέπεσε να ψάχνουν για
ατελιέ, ο καθένας χωριστά, και έχοντας πρόσφατα από μια επιτυχημένη έκθεση στο
ενεργητικό τους. Η κουβέντα με τον συλλέκτη, με θέμα έναν χώρο που θα μπορούσαν
να δουλέψουν, εκτός σπιτιού και χωρίς την αγωνία της καθημερινότητας, βρήκε
ανταπόκριση.

Οι τρεις καλλιτέχνες, ζωγραφίζουν σε κοινό χώρο (http://www.ktirioena.com/),
δίχως διαχωριστικά, δίχως τοίχους να προσδιορίζουν το ζωτικό και δημιουργικό
περίγραμμα του καθενός τους.

Κοινός παρονομαστής η ζωγραφική, η φιλία και ο αλληλοσεβασμός. Ο καθένας
επέλεξε το χώρο του, πάγκοι και καναπέδες χρησίμευσαν άυλοι τοίχοι.

Σιγά σιγά, η ζωγραφική ξέφυγε απ' τα τελάρα κι ανέβηκε στα ντουβάρια έτσι ώστε ο
όροφος να αποτελεί από μόνος του μια σύγχρονη συλλογική αυτοσχεδιαστική
εγκατάσταση. 
Ενοποιητικό στοιχείο όλων των έργων είναι η σχέση μεταξύ των καλλιτεχνών, ο
διάλογος, η αυτονομία στη δουλειά και η ανάπτυξη της τέχνης σε ένα οικείο χώρο,
όπου οι δημιουργοί συνδέονται ειλικρινά και η κοινή έκθεση που θα προκύψει είναι
αποτέλεσμα της ελεύθερης διαδικασίας και ενδόμυχης προσπάθειας που είναι η
παραγωγή τέχνης.

O χώρος θα είναι ανοιχτός στη διάρκεια της έκθεσης, μιας και το κοινό δεν είχε την
ευκαιρία να δει την εξέλιξη των έργων στη διάρκεια της διετίας, θα μπορεί όμως να
αντιληφθεί το μέγεθος και την εμπειρία του εγχειρήματος.

Θα κυκλοφορήσει 4χρωμος κατάλογος με πρόλογο του συλλέκτη Γιώργου
Βογιατζόγλου, κείμενα του συγγραφέα Αύγουστου Κορτώ και της επιμελήτριας της
έκθεσης Ελένης Κυπραίου.

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 4 Απριλίου 2015
Πινακοθήκη Γιώργου Βογιατζόγλου (http://www.vogiatzogloucollection.gr/)
Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71, Ν. Ιωνία
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