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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Για τις
Γκουέρνικες
της εποχής μας
►Έκθεση ζωγραφικής
του Κυριάκου Κατζουράκη
Εντυπωσιάζει

προβληματίζει

συγκινεί

Μιλάμε για την ατμόσφαιρα στην έκθεση
ζωγραφικής του Κυριάκου Κατζουράκη
που εγκαινιάστηκε πρόσφατα κι έχει

τίτλο

Αναφορά στην Γκουέρνικα
Στην έκθεση παρουσιάζονται 50
που φιλοτεχνήθηκαν τα τελευταία
πίνακες

χρόνια παράλληλα με την ταινία Ussah
κι εδώ
σε σκηνοθεσία Κ Κατζουράκη
τα κοινά νήματα είναι πολλά Πρωταγωνιστικό
ρόλο έχει το μνημειακών διαστάσεων
Guernica 1 το οποίο ο

τρίπτυχο
Κ

Κατζουράκης έχει δωρίσει στο
Κατσίγερα της Λάρισας όπου
Ο

η έκθεση
τίτλος δεν είναι τυχαίος

Ο

Μουσείο

πρωτοπαρουσιάστηκε

σπαραγμός

η ερήμωση που προκάλεσαν οι

βόμβες του φασισμού στη βασκική πόλη
Γκουέρνικα δεν ανήκουν στο μακρινό
παρελθόν αλλά στοιχειώνουν τη δική
ας αναλογιστούμε τη Γάζα
τη Συρία Ακόμα και όταν δεν πέφτουν
βόμβες πέφτει η σκιά του σύγχρονου
φασισμού πέφτει η μοναξιά η αοτεγία
η προσφυγιά η ανεργία ή ο εξευτελισμός
της εργασίας Και όλα αυτά εκφράζονται
με την ομορφιά και τον σεβασμό που
τους αξίζει Για τους σύγχρονους Αθλίους
μιλούν τα έργα του Κ Κατζουράκη
Οι δικοί μας άθλιοι οι κατατρεγμένοι
οι βασανισμένοιν πλανιούνται στον χώρο

μας εποχή
ή

της έκθεσης όπως και στην Ussah Ίσως
πάλι η επαφή μας με το έργο του Κατζουράκη
να συμβάλλει ώστε να βλέπουμε
τον ανθρώπινο και ανθρωπογενή πόνο
με άλλα μάτια
Η
έκθεση πραγματοποιείται στο
Μέγαρο Εϋνάρδου του Μορφωτικού

Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας Αγίου
Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου και
θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουλίου Ώρες

Τρίτη-Παρασκευή 12-6 μ.μ Σάββατο 11
π.μ.-5 μ.μ Τα Σάββατα 18 Μαΐου 1 8 15
και 29 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι ο
θα πραγματοποιεί ξεναγήσεις
στον χώρο της έκθεσης ενώ στον ίδιο
χώρο έχουν προγραμματιστεί και προβολές
καλλιτέχνης

της ταινίας Ussah

