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Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
 Ο  (εξιδανικευμένος )  Δυτικός  κόσμος  έχει  χώρο  για  όλα .  Από  τις  ψυχικές  νόσους  μέχρι  τις
περιβαλλοντικές  καταστροφές ,  τα  αγκαλιάζει  όλα  και  τα  προκαλεί  όλα .Κάθε  υποκείμενο  που  λογίζεται  ως
λιγότερο  ισχυρό  ή  περισσότερο  περιθωριοποιημένο  μάχεται  για  τη  θέση  του .Κάθε  άνθρωπος  που
παλεύει  και  κάθε  απόφαση  που  του  εναντιώνεται  χρωματίζουν  την  κατάσταση  στον  δυτικό  κόσμο  αλλά
και  τη  δύση  της  κοινωνικής  μέριμνας  στην  Ελλάδα .Η  κοινωνία  προσπαθεί  να  διατηρήσει  την  αυτονομία
της  επιτιθέμενη  με  ό ,τι  μέσο  της  έχει  απομείνει  και  η  τέχνη  πρωταγωνιστεί  σε  αυτή  την  προσπάθεια .

 

 Κομίζει  κανείς  γλαύκα  εις  Αθήνας  λέγοντας  ότι  η  τέχνη  πάντα  αποτελούσε  όπλο  των  λαών  και  μέσο
διερεύνησης  όσον  συνέβαιναν .Μέσω  αυτής  της  έκθεσης  γίνεται  μια  προσπάθεια  να  ερμηνευτούν
πολιτικά  και  κοινωνικά  φαινόμενα .Η  δημιουργία  και  η  διευθέτηση  χώρου ,  όπως  αυτή  εκφράζεται  μέσω
των  σχημάτων ,  των  χρωμάτων  και  των  διαφορετικών  υλικών ,  γίνεται  επιτακτικό  αίτημα  τόσο  στα  πλαίσια
της  έκθεσης  όσο  και  εκτός .  Τα  εκτιθέμενα  έργα  βρίσκονται  σε  άμεση  εξάρτηση  με  την  εμπειρία  των
δημιουργών  στα  πλαίσια  της  σύγχρονης  δυστοπικής  πραγματικότητας .  

 Οι  καλλιτέχνες  αρνούμενοι  να  ακολουθήσουν  μια  στείρα  πραγματικότητα  προσφέρουν  μέρος  των
εμπειριών  τους  ως  συμπληρωματικές  αναγνώσεις  μιας  προφανούς  κατάστασης .  Οι  ατομικότητες  που
χάνονται  μέσα  στα  πλήθη  και  γίνονται  ένα  με  τη  λήθη .  Η  προσπάθεια  αντίστασης  σε  έναν  τρισδιάστατο
χώρο  οριοθετημένη  από  το  πλαίσιο  του  πίνακα .  Τα  πύρινα  χρώματα  που  σηματοδοτούν  την
περιβαλλοντική  καταστροφή .  Οι  άλογες  κινήσεις  δεικτικές  απελπισίας  που  δεν  βρίσκει  διέξοδο  και  η
μανία  που  εγκλωβίζει  σ ’  ένα  σκοτεινό  Εγώ .  Ακόμη  και  αν  δεν  είναι  κυριολεκτική  και  άμεση  η
αναπαράσταση  αυτών  των  συναισθημάτων ,  το  χρώμα  και  η  φόρμα  έρχονται  να  συγκεράσουν  το  κενό
μεταξύ  σαφήνειας  και  ασάφειας .  Η  έκθεση  ξεπερνάει  τις  συμβάσεις  της  παραδοσιακής  ζωγραφικής ,  την
οποία  συμπεριλαμβάνει  ακριβώς  για  να  μπορέσει  να  την  κατανοήσει ,  αγκαλιάζοντας  επίσης
διαφορετικές  τεχνοτροπίες  εξίσου  ισχυρές .  Η  εκάστοτε  καλλιτεχνική  πρακτική  είναι  θεμελιώδης  για  το
τελικό  μήνυμα  της  εικαστικής  δημιουργίας .  Φέρνει  τον  θεατή  αντιμέτωπο  με  την  αντίληψή  του ,

επιδιώκοντας  να  δημιουργήσει  μοναδικούς  συσχετισμούς ,  προκαλώντας  τον  να  γίνει  μέρος  της  έκθεσης .  



MIKE VIRA

Ο  Mike Vira (Μιχάλης  Ρούγκας )  είναι
string artist  από  την  Αθήνα .  Γεννήθηκε  14

Μαΐου  1991.  Ζει  και  εργάζεται  στην
Αθήνα .  Σπούδασε  graphic design.

Εμπνευσμένος  από  τα  γεγονότα  της  ζωής
και  τη  γεωμετρική  οπτική  γωνία  των
πραγμάτων  δημιουργεί  μια  σειρά  από
τρισδιάτατα  σχέδια  χρωματισμένα  από
κλωστές .

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ



MIKE VIRA

ΤΑ ΕΡΓΑ

"Artist ic  Revolution "  /  String art

on canvas 40x50 cm © MIKE

VIRA 2021 
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"Faceless thoughts"  /  String art

on canvas 40x50 cm © MIKE

VIRA 2021
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MIKE VIRA

ΤΑ ΕΡΓΑ

"Faith"  /  String art  on canvas

40x50 cm © MIKE VIRA 2021
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"Heart  l ife"  /  String art  on canvas

40x50 cm © MIKE VIRA 2021
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MIKE VIRA

ΤΑ ΕΡΓΑ

"FACE ME" /  String art  on canvas

40x50 cm © MIKE VIRA 2021
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ΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
Η  Νίκη  Ζαχαρή  γεννήθηκε  και  μεγάλωσε  στον
Πειραιά  όπου  ζει  έως  και  σήμερα .  Το  1991,  έγινε
δεκτή  στην  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών ,  όπου
σπούδασε  με  υποτροφία  τα  τέσσερα  τελευταία
χρόνια  των  σπουδών  της .  Το  1997,  αποφοίτησε
με  βαθμό  αριστείας  από  το  Τμήμα  Τέχνης ,  της
Σχολής  Καλών  Τεχνών  της  Αθήνας .Τον
Σεπτέμβριο  του  2014,  αποφοίτησε  με  βαθμό
αριστείας  από  το  3ο  Εργαστήρι  Γλυπτικής  του
καθηγητή  Γ .  Χουλιαρά .



ΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ

ΤΑ ΕΡΓΑ

"Η  φωνή  του  αέρα "  /  ακρυλικό
σε  καμβά  120x140 cm © NIKI

ZAHARI 2021 



ΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ

ΤΑ ΕΡΓΑ

"Φυσικές  καταστροφές "  /

ακρυλικό  σε  καμβά  100x90 cm 

© NIKI ZAHARI 2020



ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣΟ  Γιώργος  Λιάκος  γεννήθηκε  στην  Αθήνα .

Ασχολείται  με  το  βίντεο  και  το  ψηφιακό  μοντάζ
από  το  2001.  Στο  μέσο  του  βίντεο  τον
ενδιαφέρει  κυρίως  η  συσχέτιση  εικόνας  και
ήχου  αλλά  και  η  ανάδειξη  κοινωνικών
προβλημάτων .  Έχει  συν-σκηνοθετήσει  και
μοντάρει  1  ντοκυμαντέρ  μεγάλου  μήκους ,  9

μικρού  μήκους ,  καθώς  και  πολλά  βιντεοκλίπ  με
ίδια  μέσα ,  όλα  διαθέσιμα  στο  διαδίκτυο .



ΤΑ ΕΡΓΑ

"Don't"  /  Βίντεο  σε  MP4 (1 '  20' ' ,

έγχρωμο ,  2560x1440)

 © GEORGE LIAKOS /  GRYBOP
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΣ



ΤΑ ΕΡΓΑ

"*  [asterisk]"  /  Βίντεο  σε  MP4 (2 '

53 ' ' ,  έγχρωμο ,  720x576)   ©

GEORGE LIAKOS /  GRYBOP 2008

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
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