
PLAN B

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
για την έκθεση που πραγµατοποιείται στο ΜΙΕΤ στα πλαίσια του 2ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χαρακτικής και

Εκτυπώσεων της Αθήνας

Στην έκθεση PLAN B, συµµετέχουν 43 καλλιτέχνες µέλη της Ένωσης µε έργα των τριών τελευταίων χρόνων µε
ένα µεγάλο εύρος τεχνοτροπιών.

Η έκθεση είναι αφιερωµένη στη µνήµη της Τόνιας Νικολαίδου († 2011)



Στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα παρουσιάσουµε τα έργα
40 χαρακτών για την έκθεση Plan B και τις σκέψεις τους, αφού κάνουµε
µια µικρή εισαγωγή γύρω από την τέχνη της χαρακτικής.

Η τέχνη της χαρακτικής είναι η πρώτη µέθοδος αναπαραγωγής
σχεδίων σε χαρτί. Εφαρµόστηκε πρώτα στα µέσα του 15ου
αιώνα και συνδέει την πορεία της µε την τυπογραφία, 
όταν χρειάστηκε να τυπωθούν εικόνες στις σελίδες των βιβλίων, 
ταυτόχρονα µε την ευρεία χρήση του χαρτιού στην Ευρώπη. Με αυτή τη
διαδικασία, µια παράσταση παράγεται σε πολλά, σχεδόν πανοµοιότυπα
µεταξύ τους «αντίτυπα».

Πρώτα κατασκευάζεται η µήτρα ή πλάκα, µια σκληρή επίπεδη
επιφάνεια όπου χαράσσεται µε κάποιες ειδικές µεθόδους η παράσταση. 
Η µήτρα, όπου γίνεται η χάραξη, είναι κατασκευασµένη από ξύλο, χαλκό
ή λίθο (πέτρα), πράγµα που δίνει και το όνοµα στο τελικό προϊόν: 
ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία.

Στη µελανωµένη µήτρα πιέζεται ένα κοµµάτι χαρτιού ή άλλου υλικού το
οποίο απορροφά το µελάνι, αποτυπώνοντας έτσι την παράσταση.

Το έργο που δηµιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο αποκαλείται
«χαρακτικό».  Από την ίδια µήτρα µπορούν να τυπωθούν πολλά
χαρακτικά, ο αριθµός τους όµως ποικίλλει ανάλογα µε τη σκληρότητα του
υλικού της µήτρας, η οποία φθείρεται µε κάθε τύπωµα.

∆ήµητρα Σιατερλή, 
Ευτοπία (2012), 
χαλκογραφία



Η παλαιότερη τεχνική της χαρακτικής είναι

η ξυλογραφία που άρχισε να χρησιµοποιείται στη
∆ύση από το 140ο κυρίως για εικονογραφήσεις
βιβλίων µε στόχο να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά
το ευρύ κοινό. 

Για να φτιάξει ο χαράκτης µια ξυλογραφία
ζωγραφίζει επάνω σε µία εντελώς λεία και επίπεδη
ξύλινη επιφάνεια (µήτρα) το αντίστροφο του
σχεδίου που θέλει να χαράξει. Στη συνέχεια
σκαλίζει µε αιχµηρά εργαλεία τη µήτρα και
δηµιουργεί το έργο του σε ανάγλυφη µορφή. 
Ύστερα απλώνει µελάνι πάνω στη µήτρα και πιέζει
ένα κοµµάτι χαρτί επάνω της. Στο χαρτί
αποτυπώνονται µόνο οι µαυρισµένες ανάγλυφες
γραµµές του σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο µένει λευκό.  

Η µέθοδος αυτή λέγεται και “ Υψητυπία”. Αµαρρυλλίς Σινιόσογλου, Νο 152, πλάκα πολυµερούς



Άλλη µία µέθοδος χαρακτικής είναι η λιθογραφία. 

Ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Alois Senefelder 
(1771-1834), ο οποίος ήθελε να βρει έναν τρόπο να
τυπώνει ευκολότερα και µε λιγότερο κόστος τα έργα
του.

Στη λιθογραφία η επιφάνεια που τυπώνεται είναι
λεία, δηλαδή δεν είναι χαραγµένη. Ο χαράκτης
σχεδιάζει το έργο του µε ένα λιπαρό µολύβι σε µια
πέτρινη πλάκα και στη συνέχεια η πλάκα υγραίνεται.
Όταν κατόπιν απλωθεί λιπαρή µελάνη στην πλάκα, 
το νερό την εµποδίζει να διαβρέξει όλα εκείνα τα
σηµεία που δεν έχουν σχεδιαστεί και έτσι αυτή
συγκεντρώνεται στα σηµεία που θέλουµε να
εκτυπώσουµε.

Μαρίνα Προβατίδου, Είναι αυτό δηµοκρατία; 
2012, οξυγραφία



Ο γενικός τίτλος του φεστιβάλ αλλά και της παρούσας
έκθεσης είναι Plan B. Ένας τίτλος που από τη µια
συνδέει τις εκδηλώσεις µε τη σηµερινή
πραγµατικότητα της µαταίωσης σχεδίων και ονείρων
και της ανάγκης εκπόνησης ενός νέου οράµατος
ανόρθωσης της κοινωνίας και από την άλλη ορίζει
κάποιες κατευθύνσεις σχετικές µε τη διαδικασία της
καλλιτεχνικής πράξης.

Η ακύρωση των όρων µιας πορείας µπορεί να
αποδειχθεί δηµιουργική αν αυτοί αντιστραφούν, ο
πειραµατισµός είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ο
αυτοσχεδιασµός µπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο
τρόπο έκφρασης ενώ η επιστροφή σε µια εφεδρεία
µπορεί να οδηγήσει στη υπέρβαση. Η ακύρωση ενός
αρχικού σχεδίου µπορεί να ωθήσει σε µια
εναλλακτική πρόταση σύµφωνη µε την ευαισθησία
και τη δηµιουργικότητα του καλλιτέχνη.

Plan B

Πίνο Ποντολφίνι, Ίχνη στο χώρο. 2010, χαλκογραφία, ακουατίντα, 
µελάνι-ζάχαρη.



Αννιτσάκης Οδυσσέας

Το βιβλίο της ζωής

Τονική οξυγραφία σε Τσίγκο µε δύο πλάκες, 2012

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο του πόνου και της ελπίδας,

της απόγνωσης και του θαύµατος,

της ίδιας της ζωής τελικά,

οι στιγµές που ζούµε τον τελευταίο καιρό

δεν παύουν να µας υπενθυµίζουν την διαρκή εναλλαγή

στον κύκλο του Βίου µας.

Μέσα από την αβάσταχτη, συνθλιπτική κάθε µέρα,

το βλέµµα γυρεύει να αναπαυθεί σε κάτι, 

που λαχταράει:  την ελπίδα της ανά(σ)τασης...

Σαν τον µικρό σπόρο που αθόρυβα δουλεύει στο σκοτεινό χώµα

κι όµως, σε λίγα χρόνια γίνεται δέντρο θαλερό και δυνατό

να ξεκουράσει µε τη δροσιά και τον ίσκιο του,

όλο το µόχθο της καρδιάς...

Συγγραφή κειµένου: Μαριάνθη Παππά Αννιτσάκη



Ανούση – Ηλία Ρένα

Τελετουργικό κάλεσµα

Ξυλογραφία, 2011

Η φύση για µένα είναι µια µορφή υπέρβασης, µια και µέσα από τις εκδηλώσεις της φύσης, τη βροχή, τον ήλιο, τη
θάλασσα, νοιώθω ότι έρχοµαι σε επαφή µε τον Θεό, µε αυτήν την ανώτερη δύναµη. Γι' αυτό και η φύση είναι η
πηγή της έµπνευσής µου, η εσωτερική µου κραυγή. Ο ελληνικός χώρος γίνεται µια ιδεατή πραγµατικότητα, 
διαφυλάσσοντας όµως βαθειά τα γήινα µυστικά, την τρυφερότητα του φωτός πάνω στους όγκους, τη σιωπηλή
εγκαρτέρηση των σπιτιών, των βράχων, των δέντρων και της θάλασσας, την αίσθηση της φθοράς και της
αιωνιότητας.Όλα αυτά τα στοιχεία µεταµορφώνονται από το κοφτερό κοπίδι που χορεύει πάνω στο ξύλο, στο
όνειρο. Όλα πάλλονται µέσα µου για τη ζωή και όλα της τα µυστήρια. Χαράζω πάνω στο ξύλο γοητευµένη από το
τοπίο αλλού και δέσµια των υλικών. Αναζητώ την µουσικότητα των ρυθµών της φύσης, αλλά και την αδρή
αίσθηση ενός σκληρού, υπερήφανου και οικείου τοπίου. Η γη είναι σκαµµένη απ' τον ανθρώπινο µόχθο και τα
σπίτια έχουν την απλότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το τοπίο αυτό έχει απορροφήσει αλλά και έχει
καθορίσει τις ανθρώπινες πράξεις.



Αντωνιάδη Ειρήνη

Θέα µε δωµάτιο

Χαλκογραφία, 2011

Τα έργα που παρουσιάζω είναι µέρος
µιας δουλειάς όπου µέσα από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, παιχνίδια
προοπτικής, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, 
τη διαφάνεια, το εσωτερικό µε το
εξωτερικό, την πραγµατικότητα και τη
ψευδαίσθηση προσπαθώ να
ξανασχεδιάσω / αναδηµιουργήσω το
χώρο και την ιστορία του.



Αρφαράς Μιχάλης

ΠΛΑΝΟ Α-Β

Έγχρωµη Μεταξοτυπία, 2012

Οι ζωντανοί και δηµιουργικοί άνθρωποι
χρησιµοποιούν µία πρώτη πρόταση σαν «πλάνο
Α», για να κατακτήσουν έναν ορισµένο στόχο. 
Εάν το «πλάνο Α» αποτύχει, αναπτύσσουν ένα
«πλάνο Β», που θα πρέπει να λειτουργεί σαν
είδωλο του προηγούµενου αποτυχηµένου. Η
δυνατότητα αντιστροφής των όρων µίας
εξελικτικής πορείας και πειραµατισµού µε νέες
αντιλήψεις και πρακτικές θα πρέπει να
χαρακτηρίζει κάθε ζωντανή και δηµοκρατική
κοινωνία.                                                               

Οι βρυκόλακες, που δεν διαθέτουν είδωλο, 
γνωρίζουν µόνο ένα «πλάνο Α» και τίποτ’ άλλο.



Γριµάλδη - Κοροµηλά Ράνια

ΠΡΑΣΙΝΑ∆ΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ

Έγχρωµη ξυλογραφία, 2012 

Γεννήθηκα, µεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα που συνεχώς αυξάνεται και ασφυκτιά. Απλώνεται απάνθρωπα
και χωρίς ανάσα πράσινου. Πώς θα µπορούσαµε να επέµβουµε σ' αυτό το τσιµεντένιο φάσµα που µας πληγώνει;
Ορισµένοι αρχιτέκτονες πρότειναν κάποτε µια λύση: να µονωθούν οι ταράτσες των πολυκατοικιών και να
φυτευτούν, πράγµα που προς το παρόν, λόγω της κατάστασης, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, δεν είναι όµως
αδύνατο. Επίσης στις ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων αλλά και σε νέες κατασκευές, ας µπει χρώµα. Σε συνδυασµό
µε τον ήλιο που µας περιβάλει, το χρώµα θα οµορφύνει ακόµα και την πιο µουντή και πυκνοκατοικηµένη
συνοικία.



∆εσεκόπουλος Νίκος

‘’Οι Κρατούντες ‘’ / ∆
Από την ενότητα ‘’Τα Φαντάσµατα µου ‘’ (Θ. Παπαγιάννη)

Πλάγιο ξύλο, 2012

Plan b - µια ''δεύτερη µατιά'',  µέσα από την εκφραστική δύναµη της
ασπρόµαυρης παραδοσιακής ξυλογραφίας

Με επίκεντρο την ανθρώπινη µορφή,  ''Φαντάσµατα''  ή ''οράµατα''  
φιγούρες που προβάλλουν από την σκιά στο φως. Το απρόοπτο της πάλης
µε τα υλικά ,  ο αυτοσχεδιασµός γίνεται ο κυρίαρχος τρόπος εικαστικής
έκφρασης,    ως «µουσική jazz εικαστικών τεχνών» και καλώ τον θεατή
να συµµετέχει στο οπτικό µου παιγνίδι.  Σήµερα ίσως περισσότερο από
άλλοτε ''η δεύτερη µατιά'',  η εναλλακτική άποψη ανοίγει νέους ορίζοντες...    

24  ξυλογραφίες 170Χ50  εκ, (2011- 12 )  µε αφετηρία τα έργα Ελλήνων
και ξένων καλλιτεχνών ( Θ. Παπαγιάννη, Γ. Μόραλη, Klimt, Picasso ,κα.) και
πρωτότυπες προσωπικές µου συνθέσεις.  



Ζαβιτσάνου Μαρία

Απόγευµα. Επιστροφή στο σπίτι

Χαλκογραφία (ξηρή χάραξη), 2011

Η επιστροφή σαν έννοια θα µπορούσε να είναι είτε
ευχάριστη είτε δυσάρεστη.

Η εικόνα του ανθρώπου που επιστρέφει στο σπίτι του
λίγο πριν χαθεί το φως της ηµέρας, µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε το τι έχει βιώσει νωρίτερα και τι περιµένει ή
τι ελπίζει να πάρει από το σπίτι του.

Σίγουρα πάντως αυτός ο γυρισµός, προσφέρει µία
εναλλακτική λύση της οποίας το νόηµα είναι ελπιδοφόρο, 
εφ’ όσον το σπίτι εξακολουθεί να υπάρχει σα σηµείο
αναφοράς, ακόµα και αν δεν αποτελεί ποτέ στόχο η
επιστροφή σε αυτό.  



Ζούνιτς Μίλαν

Άνθρωπος και αστέρι

Λινόλεουµ, 2012

«Το άστρο είναι πηγή φωτός, σύµβολο της ψυχής και
του ανθρώπινου µικρόκοσµου… της ενότητας των
µερών και κάποτε των τέλειων ιδεών, το δρόµο προς
το µυστήριο, επίσης τον άνθρωπο… τις πέντε πληγές
του Χριστού»

Λιούµπιτσα Μίλκοβιτς



Σήµερα εισβάλει στη ζωή µας ένα νέο πλάνο, µία έντονα αντιφατική και προκλητική πραγµατικότητα, µία βόµβα
που δυναµιτίζει το βλέµµα προς το µέλλον, επιδιώκοντας να µας παρασύρει αδύναµους, σε χαώδη πορεία. Η
πτώση προ των πυλών, µοιάζει αναπόφευκτη. Ένα δεύτερο πλάνο είναι αβέβαιο ότι θα διασώσει το µέλλον.Mία
βραχύβια φυσαλίδα µπορεί να αναχαιτίσει την πτώση και να εκµηδενίσει προσωρινά τη βαρύτητα, αλλά είναι
τόσο εύθραυστη όσο το όραµα που πρέπει να προβάλουµε στη νέα πραγµατικότητα…

Ζωίδη Πόπη

τρίπτυχο έργο

α)   Πτήση. 
Οξυγραφία, τονική οξυγραφία, 2012

β)   Πτώση. 
Μαύρη τεχνική, 2012  

γ)   Η φυσαλίδα. 
Μαύρη τεχνική, 2012



Καµπάνης Μάρκος

Σκιές

Κολλαγραφία, 2009

Η φύση ήταν πάντα στο επίκεντρο της ζωγραφικής του. 
Πρόσφατα εκτός της αναπαραστατικής οπτικής, 
εξετάστηκε και από τη σκοπιά της ιστορίας της τέχνης (Το
Μουσείο των ∆έντρων). Από το 2009 ξεκίνησε µια σειρά
χαρακτικών, η µήτρα των οποίων κατασκευάστηκε ως
κολλάζ από αντικείµενα παρµένα απευθείας από το
φυσικό περιβάλλον ( φύλλα, κλαριά, κλπ) . Τα έργα συχνά
αποτελούν παραλλαγές υπαρχόντων εκτυπώσεων η
χρήσεως αυτών όπου µε επιπρόσθετες ζωγραφικές
επεµβάσεις δηµιουργήθηκαν νέα έργα. Μια προσπάθεια
να εξεταστεί η δυνατότητα «διορθώσεων» ή παρεµβάσεων
στα αρχικά “objets trouvés” ή να φιλοτεχνηθούν έργα που
διερευνούν τα όρια και τις δυνατότητες αναπαράστασης
του «πραγµατικού».



Γιώργος Κεφαλληνός

Πενία τέχνας κατεργάζεται
Ξυλογραφία, 2011 

Υπάρχουν πλάνα αντιµετώπισης δύσκολων
καταστάσεων;

∆ηλαδή εναλλακτικές λύσεις που προϋποθέτουν
αλήθεια, οργάνωση γνώση, µέθοδο, πίστη;

Έκανα τη σκέψη ψάχνοντας ένα ευπρεπή και
πιστευτό ορισµό του θέµατος µας. PLAN Β

Θα τη ρωτήσω, είπα.

Τι είναι αυτά που µου λες, µου απαντάει.

Εµείς στην εποχή µας το λέγαµε : µάθε τέχνη κι
άστηνε και άµα πεινάσεις πιάστηνε. Ντύθηκα, 
όπως βλέπεις, τη πενία µου µε µία ολόσωµη
φενάκη και να’ µαι στο κουρµπέτι.

Εγώ τι να πω τώρα.



Κολιός Γιάννης

PLAN C

Acquaforte, Acquatinta, 2012

Ο «φακίρης» αποτελεί µία αµφιλεγόµενη
«persona» την οποία επέλεξα συνειδητά, γιατί
πιστεύω ότι εκφράζει ένα νέο τύπο του νεοέλληνα
που διαπλάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Από την µία πλευρά συµβολίζει τον αναχωρητή, 
άγιο, τον µύστη που απαρνείται τα εγκόσµια
ζώντας από την ελεηµοσύνη των άλλων. 
Υποφέρει τον πόνο στωικά ακολουθώντας
παθητική στάση ζωής.

Από την άλλη πλευρά ταυτίζεται µε τον αγύρτη –
τσαρλατάνο, τον φυγόπονο που προσβλέπει µε το
«θεατρικό του παιχνίδι» στον εντυπωσιασµό και
στην κοροϊδία του άλλου χωρίς να αντιδρά, χωρίς
να διεκδικεί το παραµικρό.

Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που
συνδέουν τον «φακίρη» µε τον σύγχρονο
νεόπτωχο νεοέλληνα και όχι µόνο.



Κοµιανού Άρια

Σύνθεση Νο 888

Ξυλογραφία, 2010

Θέλω να πιστεύω πως αν δει κανείς µε αγάπη τη δουλειά µου θα έχει να του ψιθυρίσει κάτι καλό.



Kότσαρης Γρηγόρης

Αtrovent 250, είναι το β' Πλάνο απ' την τελευταία
Σεκάνς του Φίλµ

Ξυλογραφία – κολάζ,  2012.

“...και εκτιµώ που µε φέρατε απόψε εδώ ντυµένο στα
κόκκινα και αναρωτιέµαι ποιός έγραψε αυτό το
τραγούδι...”

Syd Barrett, 1946-2006



Κότσαρης Μιχάλης

Επιστροφή Ι

Λινόλεουµ, etching, τυπώµατα, 2012

Επιστροφή… Στα µέρη απ' όπου κάποτε φύγαµε, στις
παιδικές µας µνήµες, στην παλιά γειτονιά, στις
πατρίδες των καρδιών µας, στην φύση. Επιστροφή σε
ξεχασµένες εµπειρίες που φορτώθηκαν πλέον από τη
σκόνη της πόλης και το λιγοστό θανάσιµο φως της. Το
αρχικό τους σχέδιο, µας τσουβάλιασε σ' αυτές τις
πόλεις. Στο δικό µας σχέδιο υπάρχει Επιστροφή...



Κουµαντάκη ∆ήµητρα

Συζήτηση

Φωτοχάραξη, Κολλαγραφία, 2008 

Tο Σχέδιο Β, οφείλεται στην ύπαρξη του Α. Είναι η εφεδρεία, είναι αυτό που ακολουθεί µετά την στείρα , κλειστή, 
προστατευτική

Α κατάσταση. Προτείνω την Υπέρβαση ,την Μεταµόρφωση.

Επέλεξα τις πεταλούδες. Επέλεξα Ελευθερία, Απόσταση, Κίνηση και εξ αυτού Ζωή-∆ηµιουργία.



Κρίσικο Κλέβες

ΚΟΛΥΜΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΙΑ

ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ CHINE COLLE, 2012

Η αποσύνθεση είναι η λέξη που επικρατεί µέσα σε ένα νοσηρό χαώδες ελληνικό «τοπίο». Αναζητώντας την
έκφραση η διαδικασία αυτή αρχίζει να λειτουργεί αντίστροφα , µια διαδικασία να µπει σε τάξη το συναίσθηµα . 
Αφήνεσαι λοιπόν σ’αυτήν την αργή , βασανιστική αντιστροφή διαδικασία της αποσύνθεσης , να ψάχνεις τους
τρόπους να εκφράζεσαι απλά.

Και όπως λέει ο ILYA PRIGOGINE – «Να ποια φαίνεται να είναι η πικρή αλήθεια , η αµείλικτη και αµετάκλητη
αποσύνθεση του συµβάντος , όπως το ξέρουµε , ολοένα και επιβεβαιώνεται , η οργάνωση που στηρίζει κάθε
διατεταγµένη δραστηριότητα , από τους ανθρώπους µέχρι τους γαλαξίες , σιγά-σιγά αλλά αναπόφευκτα
καταρρέει». Αλλάζοντας ρόλους προσπάθησα να πραγµατοποιήσω µια αποσύνθεση της εικόνας <τοπίο>. 



Κωνσταντάκου Αναστασία

TITLE -PLAN B 

Ξηρή βελονογραφία σε ακρυλικό, 2011

Τι ακυρώνει ένα σχέδιο; Το εγγενές του λάθος; η άκαιρη
εφαρµογή του; η αλλαγή των δεδοµένων ή των αναγκών που
επικλήθηκαν τη δηµιουργία του;

Όπως και να ’χει, η εναλλακτική του -όταν απαιτείται- για να
«ευτυχήσει», θα πρέπει να βρει την αφετηρία ξανά και να
επαναπροσδιορίσει τους στόχους. Να αναζητήσει στην πηγή
της, καθαρή, γυµνή την ιδέα, χωρίς προσθήκες, επισυνάψεις, 
αλλοιώσεις. Και στη διαδροµή για την ολοκλήρωσή του, να
«κόψει» δρόµο… Εφόδια του, µόνο τα απαραίτητα…

Τότε, το Σχέδιο Β που δεν έδειξε ανοχή στο ψεύδος, 
αναδεικνύεται ανώτερο και σωτήριο. 

Συµβολικά η ιδέα, ταυτισµένη µε το φως, εκφρασµένη µε τη
φλόγα, παραµένει αναµµένη όταν οι λυχνίες σβήνουν…



Λουκάς Γιάννης

Επιστροφή στη φύση

Ξυλογραφία, 2011 

Όταν έρθει η στιγµή που οι µηχανές για διάφορους λόγους θα σταµατήσουν, τότε θα βγάλουµε το άροτρο από τα
λαογραφικά µουσεία, για να ξαναπαίξει το ρόλο του στο χωράφι, µαζί µε το άλογο που θα ξαναγίνει χρήσιµο και
ωφέλιµο. 
Όλα όταν έρθει η ώρα τους θα λειτουργήσουν όπως παλιά, χωρίς ρύπανση και καθαρή τροφή, µέσα σε µια φύση
γεµάτη ζωή που θα ξαναβρεί την πραγµατική της διάσταση.



Μαρτ Κάτι

Μάνα Κουράγιο;

Μεταξοτυπία, λινόλεουµ, φροτάζ, µοναδικό, 2012

« Η απεικόνιση της ανθρώπινης συµβίωσης θα
καθίσταται τόσο δυσκολότερη, όσο δυσκολότερη θα
καθίσταται η ίδια η συµβίωση.»

περί Ρεαλισµού, 1937   

Bertolt Brecht



Γιάννης Μονογυιός

Τέλος σχεδίου Α/ Σχέδιο Β

Υψιτυπία/Λινόλεουµ, 2012

Τα σχέδια που καταστρώνουµε είναι οντότητες φτιαγµένες από
µας. Είναι συνήθως φορείς της υποκειµενικής µας άποψης για το
πραγµατικό, φέρουν πάνω τους τις δικές µας “παραµορφώσεις”
συναισθηµάτων , ελπίδων , αντιλήψεων κλπ. Όµως κάποτε αυτή
η παραµορφωµένη οντότητα που παλεύει να υπάρξει, 
καταπλακώνεται από το βάρος των γεγονότων της “τετράγωνης”
πραγµατικότητας. Τότε µέσα από ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, 
µια νέα οντότητα δηµιουργείται από την καρδιά των
λαβυρινθωδών γεγονότων του πραγµατικού, στηρίζεται πάνω
τους, δηµιουργεί ένα τρίγωνο ανόδου και εκπέµπει την αιθερική
της φωτιά, τη ζωική δύναµη της προς τα πάνω , προς µια
επιθυµητή, ανώτερη έκβαση.



Μηλιώτης ∆ηµήτρης

Fuga

Υψιτυπία µε πολλές µήτρες, stencil, 2012

Θραύσµατα και κοµµάτια από προηγούµενες εικόνες και εµπειρίες δηµιουργούν ένα νέο γρίφο, που
απαιτεί κάθε φορά µια νέα λύση.

Συνεχίζω στην ίδια αντίληψη του ενός µοναδικού τετράγωνου τυπώµατος (monoprint), µε το
σκεπτικό ότι κάθε έργο θα έχει την αυτονοµία του, αλλά και τη δυνατότητα σύνθεσης πολλών µαζί στο χώρο.

Το ενδιαφέρον µου εστιάζεται στην επανάληψη των µοτίβων, στο ρυθµό και την κίνηση, καθώς στη
φθορά και τη διάλυση των µορφών αποτυπώνοντας έτσι, την αίσθηση ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου κόσµου, 
τη φυγή...



Για να υπάρξει “Πλάνο Β” προϋπόθεση είναι να
υπάρχει “Πλάνο Α”. Στα έργα µε τα οποία συµµετέχω, 

το “Πλάνο Α” εκφράζει µια ελευθερία.  Αντίθετα, το
“Πλάνο Β”, που είναι µέσα στο ίδιο έργο δείχνει τον
αναγκαστικό περιορισµό του χώρου σαν έκφραση

εναλλακτικής λύσης, µε το ίδιο θέµα.

Ξυλά - Ξαναλάτου Ίρις

Πλάνο Β

Χειροποίητη Μεταξοτυπία, 2012



Οικονοµίδου Ελένη

PLAN B’

Ξυλογραφία, 2012

Η αφύπνιση διευρύνει
Τους ορίζοντες του νου και της διανόησης.
Βλέπεις γύρω σου να προσπαθούν
Με κραυγές και ειδήσεις
Να σου διδάξουν την Τεχνική
∆ιαστροφής της αλήθειας,
Και εσύ να νοµίζεις, ότι δεν έχεις
που ν΄ ακουµπήσεις την όρασή σου,
που ν΄ ακουµπήσεις την ακοή σου,
να γίνεις άνθρωπος αξίας
και όχι µόνο άνθρωπος επιτυχίας.
Τότε τι µένει;
Ίσως κάτι πιο σηµαντικό
τελικά να µένει.
Με την αφύπνιση,
Ισχυροποιείς τα πιστεύω σου,
∆ίνεις δύναµη στην κρίση σου.
Έτσι δεν φτάνεις σε λάθος
Συµπεράσµατα.
Έτσι κρατάς την Πίστη σου
Στο ύψος που πρέπει.



Παπαδηµητρίου Παρασκευή

Βrain Dead Rider-Ανεγκέφαλος καβαλάρης

Woodcut-ξυλογραφία, 2012

Η απρόοπτη γνώση φέρνει φωτεινές αυταπάτες. Οι αντίστροφες διαδικασίες γεννούν θρύλους.
Ο καβαλάρης, το µηχανικό άλογο… Κάποιες φορές, αυτά τα πράγµατα δε χαίρουν εκτίµησης. Αλλά η ουτοπία

είναι κινητήριος δύναµη για νέες εξερευνήσεις. Η φαντασία είναι ο καβαλάρης.
Είδα έναν άνθρωπο που φόραγε ένα αποκριάτικο κουστούµι φτιαγµένο από λαµπτήρες, περπάταγε αγέρωχα και

σφύριζε αδιάφορα. 
Ήταν µια µικροσκοπική φιγούρα, αλλά όσο πλησίαζε γινότανε τεράστιος. Ο καβαλάρης, χωρίς το άλογο. Γύρω του

ο κόσµος µουρµούριζε (κάτι ξεχασµένα ευχολόγια). 
Όλα ήταν γιορτινά χωρίς να το γνωρίζουν. Αδρανειακά, λειτουργούσε ακόµα η θλίψη. Χωρίς ουσία.
Το πλήθος γέµιζε σιγά-σιγά την πλατεία.
Ο θρύλος είχε αντικατασταθεί από το όνειρο. Και οι παραισθήσεις ήταν ακόµα εκεί-σχεδόν…



Πετροπούλου – ∆ηµητράκη Μιµή

Κοριτσάκι µε ποδήλατο

Έγχρωµη ξυλογραφία, 2012

«ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ (ένα κοµµάτι ελάχιστο από
τη ζωή µου) πάνω στη ζωή των άλλων, αφήνει µια τρύπα.

Μπορεί κανείς, εφαρµόζοντας το µάτι του εκεί, να βλέπει
στο διηνεκές, µια σκούρα θάλασσα κι ένα κορίτσι στ’
άσπρα να ίπταται απ’ αριστερά δεξιά, και να χάνεται στον
αέρα»

Οδυσσέας Ελύτης
Ηµερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου



Σπύρου Μαρία

Εναρµόνιση Ι

Οξυγραφία και acquatinta, 2012

Ο συναισθηµατικός σχεδιασµός υφίσταται και εδραιώνεται ως επιθυµία. Όµως η φαντασία της ίδιας της
ζωής, έρχεται και αποκτά ενεργό ρόλο στη εξέλιξη της ύπαρξης µας. Προβάλλεται ως η µόνη, τελική, και
ανατρεπτική δύναµη µε αποτέλεσµα να εξοβελίζει την παγιωµένη και προφανώς αδύναµη πλάνη. 

Το απρόβλεπτο γεγονός ισχυροποιείται µέσα από την καλά προσχεδιασµένη επιθυµία,  και αναδύεται ως

µια νέα πραγµατικότητα η οποία προσδιορίζει τη διάθεση του ατόµου για εναρµόνιση.



Σταυρακαντωνάκης Νίκος

«Συνοδοιπόροι»

Έγχρωµη Ξυλογραφία , 2012

Πλάνο Β. Συµπόρευση οµοίων που προηγούνται των υπολοίπων, χαράζουν µια νέα

διαδροµή και πρωτοπορούν µε αλλαγές κοιτάζοντας προς τα πίσω για την αποφυγή των λαθών που

έκαναν το πρωταρχικό Πλάνο να αποτύχει. 



Στεφανάκις Γιάννης

Εναγκαλισµός I / Embrace I
Ξυλογραφία, 2012

ΝΑ ΛΕΣ
Μακρινός µα πόσο κοντά ο ουρανός
βαρύς σαν τον ίσκιο σου λες
σηµαδεµένος από πύρινα πουλιά
και άσπρα ξίφη
χωρίς µυστήριο για τον άνθρωπο
που γυµνός τρέχει·
σ’ έναν κόσµο χαµένο τρέχει
χωρίς γυρισµό
κι ο χρόνος µια αυλακιά στο πρόσωπο
και δύο στην ψυχή

Είδε τα δέντρα ν’ αγκαλιάζονται
κι αυτό τ’ αρέσει·
µα βλέπει και κτίρια ψηλά
γκρίζα, λερά
κι εντός ο ίδιος
µε την οµίχλη στα µάτια
και το µυαλό καµένο
από τους θορύβους
και τα µουγκρητά των ατελείωτων συσκευών

Ο άνθρωπος ένα ζώο
χωρίς µνήµη να λες



Σχοινά Μαίρη

Αιγαιίς-Plan B

Ξυλογραφία, ψηφιακά τυπώµατα, κολάζ, 2012

Tο Plan B αναφέρεται και στα πανάρχαια χρόνια όταν η εξελικτική πορεία, λ.χ της γραφής, Plan B για τον
Άνθρωπο στάθηκε ‘’το εργαλείο του’’ όταν για αιώνες τον οδηγούσε προς την διαδικασία εξέλιξης του λόγου, 
ανοίγοντας το δρόµο για τις ανθρώπινες πραγµατώσεις που θα άλλαζαν το πρόσωπο του πολιτισµού έως τις
ηµέρες µας.

Στο έργο διακρίνει κανείς τα φυσικά και ανθρώπινα στοιχεία της µακρόχρονης λειτουργίας του σηµερινού
‘’Plan B’’ στον τόπο µας: το στοιχείο των µεταφορών -θάλασσα, τις γραφές, τα εις χρυσόν εµβάσµατα…



Τσαλαµατά Βίκυ

Κώδικες Ζωής.
Μήτρες σιδήρου, οξυγραφία, ακουτίντα, chine colle, αρχειακή Ψηφιακή και βαθυτυπική
εκτύπωση, 2012

Plan B. Επενδύσαµε σε πλασµατικές αξίες και βρεθήκαµε µετέωροι. Να ανατρέξουµε
και να ανασύρουµε µέσα από την ιστορία µας και τον πολιτισµό µας, τους αληθινά διαχρονικούς
Κώδικες Ζωής. Να ρίξουµε φώς στην ελπίδα, στη δηµιουργική αγωνιστικότητα

Στην πνευµατική αναζήτηση, στην αξιοπρέπεια , στην αλληλέγγυα συνύπαρξη, στην
αξιοκρατία, στην αυτάρκεια…να σµιλέυσουµε την καθηµερινότητά µας χρησιµοποιώντας το
αλάνθαστο εργαλείο στην ιστορία του ανθρώπου, Γνώθι Σαυτόν και Πάν Μέτρον Άριστον µαζί
µε την ευαισθησία το χιούµορ την εφευρετικότητα του δηµιουργού καλλιτέχνη.



Τσετουλίδου Αναστασία

Υφάδι αξιών

Λινόλιουµ σε λινάτσα και εκτύπωση, 2012

Υφάδι αξιών. 

Πάνω στο κατεδαφισµένο είδωλο της χλιδάτης ευτυχίας δοµηµένης σε δανεικά σπίτια και
χρεοκοπηµένες σχέσεις ανοικοδοµείται ένας νέος κόσµος µε λιτή σύνθεση και βαθιά
ουσία. ∆οµικά υλικά του πανανθρώπινες αξίες: η οικογένεια, η φιλία, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η
ενότητα. Θεµέλιο οι ρίζες της παράδοσης. Η γνώση και η εµπειρία του παρελθόντος, 
ανεξάντλητος θησαυρός τροφοδοτούν το παρόν και το µέλλον. Οι κραταιοί, στηρίζουν τους
ευάλωτους όπως τα γερά κλαδιά τα αδύναµα κλωνάρια σ’ ένα πλέγµα συνοχής και
αλληλεγγύης. Πρωτοστάτες και κύριοι εκφραστές του οράµατος οι νέοι µε τα φωτεινά
πρόσωπα και τα καθαρά βλέµµατα ανοίγουν το παράθυρο στο µέλλον. Αγγεία κοµίζουν τους
χυµούς της ζωής προσφέροντας την ικµάδα στο δηµιούργηµα.



Χαροκόπου Αναστασία

Παροιµίες από το κουζινάκι

ΤΕΧΝΙΚΗ ξηρή χάραξη – κολαγραφία, 2012

Παροιµίες µέσα από την κουζίνα του ελληνικού
νοικοκυριού, φράσεις που παραδειγµατίζουν, διδάσκουν
και σχολιάζουν µε καυστικό τρόπο τον ανθρώπινο
χαρακτήρα και τις δυσκολίες της καθηµερινότητας, 
προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει οι πρόγονοί µας
και είναι κοινά µε τα δικά µας. Οι παροιµίες µεταφέρουν
την γνώση τους µέσα από φράσεις που περιέχουν
συµπυκνωµένη γνώση που λόγο έλλειψης χρόνου η εν
συντοµία γνωστοποίηση της θέσης σου προς τον άλλον
µε απλή διατύπωση είναι χρήσιµο στις µέρες µας.



Χρηστάκη Φλοράνς

Συνδυασµός

Χαλκογραφία και stencil, 2010

"Προϋπόθεση του Πλαν Β: 
ανασυνδυασµός των στοιχείων
της πραγµατικότητας"



Ερωτήµατα για σκέψη

• Τι σηµαίνει για σας η έννοια του Plan B ;

• Μπορείτε να σκεφτείτε µία συγκεκριµένη περίπτωση που χρησιµοποιήσατε µια αρχική σας αποτυχία, ως
έµπνευση για µια καινούργια δηµιουργία;

• Πως αντιλαµβάνεστε κάποιες λέξεις που εµφανίζονται στα κείµενα των χαρακτών όπως ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, 

ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Μπορείτε να γράψετε ένα µικρό κείµενο χρησιµοποιώντας τις λέξεις αυτές;

• Ποιο έργο από όσα είδατε σας συγκίνησε πιο πολύ και γιατί;

• ∆ιαβάζοντας τα λόγια των δηµιουργών, θα µπορούσατε να καταλήξετε σε κάποιο δικό σας συµπέρασµα για
το Plan B και να το διατυπώσετε;

• Πως φαντάζεστε ένα δικό σας έργο µε τον τίτλο Plan B; Σχεδιάστε το…

Μπέτυ Καρούση, Άτιτλο, 2012, γλυπτό µε αµµόλιθο



Το εκπαιδευτικό έντυπο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης: PLAN B

Σχεδιασμός και επιλογή υλικού: Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου

© Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αθήνα 2012


