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Τρεις καλλιτέχνες σ' έναν ιδιαίτερο χώρο σε
µια ξεχωριστή έκθεση στην Πινακοθήκη
Βογιατζόγλου

Τρεις καλλιτέχνες, ο Αχιλλέας Πιστώνης, ο Βασίλης
Σελιµάς και ο Αντώνης Τσακίρης παρουσιάζουν, την
Πέµπτη 5 Φεβρουαρίου, τη δουλειά τους στην
Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, στη Νέα Ιωνία. 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 δύο χρόνια. Η
συγκατοίκηση ξεκίνησε από µία πρωτοβουλία του Γιώργου
Βογιατζόγλου. Από χρόνια ήθελε να φιλοξενήσει καλλιτέχνες
στον 2ο 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, 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 χρησίµεψαν σαν 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 επισκέψιµος στη διάρκεια της έκθεσης, µια 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. 

3ShareShare

Πίνακες Ζωγραφικής
Πίνακες Ζωγραφικής & Έργα
Τένης, Βρες Εύκολα όλες τις

Gallery!

http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/
http://www.monopoli.gr/
http://www.monopoli.gr/diagonismoi
http://www.monopoli.gr/stories
http://www.monopoli.gr/interviews
http://www.monopoli.gr/EIDAME
http://www.monopoli.gr/stin-poli
http://www.monopoli.gr/shopping
http://www.monopoli.gr/showbiz
http://www.monopoli.gr/travel
http://www.monopoli.gr/EY-ZH%CE%9D
http://www.monopoli.gr/GUESTS
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/cinema
http://www.monopoli.gr/theater
http://www.monopoli.gr/music
http://www.monopoli.gr/exhibitions
http://www.monopoli.gr/gastronomy
http://www.monopoli.gr/go-out
http://www.monopoli.gr/Festivals
http://www.monopoli.gr/paidi
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.monopoli.gr%2Fexhibitions%2Fgallery-categories%2Fitem%2F134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh%2C-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy&text=%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CF%83%27%20%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%20%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%20%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CE%92%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.monopoli.gr%2Fexhibitions%2Fgallery-categories%2Fitem%2F134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh%2C-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy&via=monopoligr
http://www.monopoli.gr/media/k2/items/cache/7a7d217945a98d681a03bf7d1d923cb0_XL.jpg?t=1422702846
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/itemlist/category/1013-2010-02-17-01-20-52
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#itemCommentsAnchor
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.monopoli.gr%2Fexhibitions%2Fgallery-categories%2Fitem%2F134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh%2C-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy&display=popup&ref=plugin
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CkP7wHszQVOuwGaOr7QbL4YHoBLq_xo4I8t3Rg6oBwI23ARABILeMhCVgrQLIAQGpAuMzmEiiBbM-qAMByAPjBKoElgJP0C-zmXgMCVH9Hlo0nbeg0aPwxXClYg4ud6FU0NRYtZyxELl8yqyfSIVV_HE0V4I5TWPSEyJM9YDVXR8GtBPvy80qKESystMLiRw6gEgdJkFB8xSqCfk0gV6KroFTPZRcJMJnjcJdFcWziODFvKk10-XMvtNhsv3DqoJ3avS7Zlt9oDFTiqPoirojWmm3_GrdIPYl0l_WrV7AeLTimsDzJxBFc0uH_1qibIjKsmgyBEgU6ptyM9Mak6O7iPTDhR8q1x-5WUFD_teS_QsJYG9g5KtmCS5qSSVU6x6rf5CNB06FoKdEj0yxwkg75ZJORIGbW2dWF-t6fH97JKCtFNBrFaT6tthskm0FhS45HTxwnocJ4Cs19YAH0pz8NQ&num=1&sig=AOD64_0KQZPgEkciNHW0_BcddaFpXkA8CA&client=ca-pub-7694508285007837&adurl=http://www.xo.gr/dir-products-az/G/gallery/


2/3/15 3:26 PMΤρεις καλλιτέχνες σ' έναν ιδιαίτερο χώρο σε μια ξεχωριστή έκθεση στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου

Page 2 of 4http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-…h-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy

03 
ΜΟΥΣΙΚΗ

04 
ΓΚΑΛΕΡΙ

05 
ΓΕΥΣΗ

06 
ΕΞΟΔΟΣ

07 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επιλογή Γκαλερί

  

Ο ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ στο
Θέατρο Χορν

ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΕΡΣΙ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στο Θέατρο
Οδού Κεφαλληνίας

Μέσα από έργα κυρίως µεγάλων διαστάσεων, ο Αχιλλέας Πιστώνης (1980), µε τη χαρακτηριστική
διερευνητική µατιά των αποτυπωµένων προσώπων προς τους θεατές, µας προσκαλεί στον κόσµο της
εσωστρέφειας. Η εναλλαγή του γκρίζου σε συνδυασµό µε τα λεπτά χρωµατισένα πορτραίτα,
συντονίζουν µια χαµηλόφωνη χρωµατική γκάµα που µας προδιαθέτει µελαγχολικά. Κι όµως πρόκειται
για µια καθαρή ζωγραφική, χωρίς την ανάγκη της πολυχρωµίας, όπου κάποια σηµεία, πολλές φορές
αθέατα ή αδιάφορα, εντείνουν τη σύνθεση και τελικά εργάζονται για την ολότητά της. Τα εντασιακά
στοιχεία σε µια λεπτοµέρεια, όπως το σταυροπόδι της «µάνας» στο έργο «Υποµονή», ή «Το βλέµµα της
Ρούλας» από το έργο «Συνηθισµένη στην Απώλεια», όπως και το έργο «Μεταµόρφωση» βασισµένο
στο οµότιµο βιβλίο του Κάφκα, αυτονοµούνται και ταυτόχρονα ενεργοποιούν την απλότητα. 

http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-Taytochronh-ekthesh-twn-Achillea-Pistwnh,-Basilh-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy#
http://www.monopoli.gr/
http://www.monopoli.gr/
http://www.monopoli.gr/diagonismoi
http://www.monopoli.gr/diagonismoi


2/3/15 3:26 PMΤρεις καλλιτέχνες σ' έναν ιδιαίτερο χώρο σε μια ξεχωριστή έκθεση στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου

Page 3 of 4http://www.monopoli.gr/exhibitions/gallery-categories/item/134834-…h-Selima-kai-Antwnh-Tsakirh-sthn-Pinakothhkh-Giwrgoy-Bogiatzogloy

Στα έργα του Βασίλη Σελιµά (1983), κάποια µικρών διαστάσεων στα όρια της µικρογραφίας, ο
καλλιτέχνης διακρίνεται για τη «διείσδυση» στον χαρακτήρα και την ανάδειξη προσωπικών
χαρακτηριστικών. Κυρίως όµως για τη δυνατή εµφάνιση µιας συγκεκριµένης ανθρώπινης παρουσίας
που µας συνδέει µε την κατανόηση της ατοµικότητας του ανθρώπου, της θεµελιώδους µοναξιάς του. 
Στο έργο «Το πορτρέτο του Δ.Π.», στο έργο «Τρεις Λύσεις», καθώς και στο έργο «Η Μητέρα των
Παθών», οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν δεν προσποιούνται πως γνωρίζουν ώς το βάθος τα θέµατά
τους. Γι αυτό και έχουν πάντα το βλέµµα στραµµένο αλλού κι έτσι ο ζωγράφος κάνει κάτι πιο
ανατρεπτικό και τελικά συγκινητικό. Παρ' όλη την ένταση µε την οποία τα µελετάει, ο Σελιµάς τελικά τα
δείχνει σαν αδιαπέραστα. Έτσι, τους αποδίδει ένα βάθος ελευθερίας. 
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Η Μουσική εµπνέει την Οι Καµπάνες του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ -

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Πινακοθήκη Γιώργου Ν.
Βογιατζόγλου
Από 05/02/2015 έως 04/04/2015

Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71
Αθήνα / Νέα Ιωνία
+302102710472

Ηµέρες και Ώρες Λειτουργίας

Ο Αντώνης Τσακίρης (1970) βλέπει τον άνθρωπο βαθιά µέσα στο περιβάλλον της εποχής µας: στο
εσωτερικό αστικό τοπίο, στον έρωτα, στο παράλογο. Η συµπεριφορά αναλύεται, σχολιάζεται και
αποδίδεται ζωγραφικά µε εµβάθυνση στην ουσία, κριτικό πνεύµα και µια µοναδική ικανότητα να
αναδεικνύει τα πιο χαρακτηριστικά και «εύγλωττα» στοιχεία µιας ιστορίας, κινητοποιώντας τις αισθήσεις
και τη σκέψη. Χρησιµοποιεί συµβολισµούς, όπως τα µανίκια που επιµηκύνονται σε εξωφρενικό βαθµό
(«Καλεσµένοι και Φύλλα που Πέφτουν»), κινηµατογραφικά φιλµ µε «χαµένα καρέ», η θάλασσα
(«Υποβρύχια Αυτοπροσωπογραφία»), όλα αποτελούν την υποδοµή σ' ένα σύγχρονο κοινωνικό κόµικ
(«Ο Αλέξανδρος στον Κήπο»), δοµηµένο µε σουρεαλιστικές προεκτάσεις, χιούµορ, εξπρεσιονιστική
έκφραση και εκρηκτικό χρώµα. 

Εγκαίνια έκθεσης: Πέµπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, στις 20:00. 

Διάρκεια έκθεσης : 5 Φεβρουαρίου έως 4 Απριλίου 2015 

Πινακοθήκη Βογιατζόγλου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71, Νέα Ιωνία, 14231 Αττική 
τηλ: +30 210 27 10 472 - Fax: +30 210 27 12 653
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