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Εικαστικός παράδεισος
στην καρδιά της Αθήνας

Π

ΤΟΥ ΠΟΡΙΌΥ ΜΥΛΩΝΑ

αράδοξο ίοως αλλά ένα
νεοκλασικό στην καρδιά
της Αθήνας έχει βαλθεί να
μας επανασυστήσει τους
λιγοστούς κήπους της πόλης

Το μέγαρο Εϋνάρδου
στη γωνία Αγίου Κωνσταντίνου

και Μενάνδρου το
εμβληματικό σπίτι όπου το Μορφωτικό Ιδρυμα

της Εθνικής Τραπέζης μας έχει χαρίσει
μεγάλες εκθέσεις φιλοξενεί την περίοδο αυτή
μια ξεχωριστή ενότητα συζητήσεων για τη συνθήκη

του κήπου Το εικαστικό αφήγημα δίνει
ο Νίκος Παπαδόπουλος καλλιτέχνης που
έχει συνδεθεί με την έννοια του κήπου καθώς
αποτελεί σταθερή αναφορά στο έργο του εδώ
και πολλά χρόνια Η έκθεση με τίτλο Flora
Filopappou Ενα ταξίδι από την Πόλη των
Βράχων στον κήπο αποτελεί ένα ιδιαίτερο
αποτέλεσμα που συνδυάζει την καλλιτεχνική
δημιουργία με την έρευνα τη διεπιστημονική
συνεργασία και βέβαια το βίωμα

Ο κήπος του Παπαδόπουλου εκτός
από τις πολλαπλές σημάνσεις του ως προστατευμένο

και οικείο περιβάλλον ειδικά
στο πλαίσιο μιας αστικής μεγαλούπολης
μεταμορφώνεται σε επίγειο παράδεισο που

I
Στο πλαίσιο της έκθεσης
Flora Filopappou Ενα

ταξίδι από την Πόλη
των Βράχων στον κήπο
πραγματοποιείται σήμερα
συζήτηση γύρω από
τη συνθήκη του κήπου

σφύζει από ευτυχισμένες στιγμές και αναμνήσεις

ή αντίθετα σε ένα μοναχικό πεδίο
εσωτερικής διεργασίας και αναζήτησης Πάνω
του αντανακλάται η έννοια του χρόνου σε
ό,τι αφορά τον κύκλο της ζωής αλλά και τις
διαφορετικές πολιτισμικές φορτίσεις που
ενέχει διαχρονικά

Ο χρόνος αντίστοιχα είναι εξίσου συστατικό

στοιχείο στο έργο του Νίκου Παπαδόπουλου

Οχι μόνο θεματικά ως διαχείριση
της μνήμης και του αρχείου ή μέσω της επανάληψης

και της αναπαραγωγής αλλά κυρίως
ως μέρος της τεχνικής του Σε αντίθεση με
την ταχύτητα των σύγχρονων κοινωνιών και
της τεχνολογίας ο τρόπος που δουλεύει ο
δημιουργός είναι εργώδης και χρονοβόρος
έντονα χειρωνακτικός Τόσο στο βιβλίο του
καλλιτέχνη όσο και στα επιτοίχια σχέδιά του
ο Παπαδόπουλος με εργαλείο το πενάκι ή το
μολύβι δημιουργεί λεπτομερείς απεικονίσεις
τελεία προς τελεία δίνοντας την αίσθηση ενός
σύγχρονου πουαντιγισμού

Η τελεία του μιμείται τον κόκκο του
φωτογραφικού φιλμ το ψηφιακό πίξελ ή

Σχέδιο του Νίκου
Παπαδόπουλου
από την έκθεση
με τίτλο Flora
Filopappou
Ενα ταξίδι από την
Πόλη των Βράχων
στον κήπο που
φιλοξενεί το
Μέγαρο Εϋνάρδου

την ακίδα του εκτυπωτή αντιπαραθέτοντας
στις μηχανικές διαδικασίες τη λειτουργία
του ίδιου του χεριού του μια χειρωναξία
που συνιστά επίμονη άσκηση Μέσω αυτής
της ιδιαίτερης σχεδιαστικής πρακτικής ο
καλλιτέχνης μετασχηματίζει τα φυσικά αντικείμενα

σε εικόνες μεταφέροντας στο χαρτί
τα στοιχεία που ο ίδιος επιλέγει και θεωρεί
σημαντικά Η χρήση του κενού χώρου δεν
είναι τυχαία αλλά λειτουργεί σαν φυσική
πηγή φωτός που λούζει τα έργα καθιστώντας

τα σχεδόν αυτόφωτα Το όλο εγχείρημα
αποτελεί έναν φόρο τιμής στον ίδιο τον λόφο
Φιλοπάππου που παραμένει ένας από τους
λιγοστούς πράσινους πνεύμονες στην καρδιά
αυτής της τσιμεντένιας πόλης

Στο πλαίσιο της έκθεσης φιλοξενείται

σήμερα Τετάρτη στις 7.30 μ.μ η εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη

συνθήκη του κήπου Συζητούν οι Μαρίνα
Μαροπούλου ανθρωπολόγος δικαίου διδάσκουσα

στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ Μικρός
περίπατος στους κήπους του Σαίξπηρ Διονύσης

Καψάλης ποιητής-διευθυντής του
ΜΙΕΤ Ο κήπος του Μάρβελ Θεοδώρα
Τσιμπούκη καθηγήτρια Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ Κήποι
της ιστορίας και ποιητικοί κήποι Εντγκαρ
Αλαν Πόε και Ρόμπερτ Σμίθσον

àM Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη Μέγαρο Εϋνάρδου
Αγ Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου
Διάρκεια έκθεσης έως 28 Ιουλίου

ΚΟΠΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ

Εδωσε ζωή
στη μηχανή
του Λετονού
Κλούτσις
Από τους εικαστικούς δημιουργούς
που φιλοδοξούν να μιλήσουν μέσα
από την τέχνη για τη σύγχρονη δημοκρατία

είναι ο Κωστής Βελώνης γεν
1968 Οταν μάλιστα αυτό γίνεται
στην Art Basel τη μεγαλύτερη ετήσια
έκθεση των γκαλερί μοντέρνας και
σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως που
πραγματοποιείται στη Βασιλεία της
Ελβετίας είναι ένα γεγονός από μόνο

του 5 ε μια περίοδο παγκόσμιας
κοινωνικοπολιτικής κρίσης όπως
συνηθίσαμε πια να λέμε η μεγάλης
κλίμακας γλυπτική του Κωστή Βε
λώνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Το διαδραστικό γλυπτό του Ελληνα
δημιουργού είναι ανακατασκευή
ενός από τα σχέδια του Αετονού
Γκούσταβ Κλούτσις Gustav Klutsis
1895-1938 Σημαντικός εκφραστής
του ρωσικού κονστρουκτιβισμού ο
Κλούτσις αγκάλιασε με ενδιαφέρον
τη γραφιστική με την τέχνη και την
αρχιτεκτονική σχεδιάζοντας μια
προπαγανδιστική μηχανή για την

ελευθερία έκφρασης Ο Βελώνης
έδωσε ζωή στην τολμηρή σύνθεση
του Λετονού καλλιτέχνη παρουσιά
ζοντάς το για πρώτη φορά στην ατομική

του έκθεση στο Kunstverein του
Αμβούργου 2009 με τίτλο Πώς
μπορεί κανείς να σκεφτεί ελεύθερα
στη σκιά ενός ναού Το έργο έκτοτε
έχει παρουσιαστεί σε πολυάριθμες
εκδόσεις καθώς και σε εφημερίδες
και περιοδικά Δεν είναι η πρώτη φορά

που ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
όρους ιστορικούς προκειμένου να
μιλήσει για το σήμερα Μόλις πριν
από λίγους μήνες στην πιο ώριμη
ίσως στιγμή του ζωντάνεψε στο
εμβληματικό νεοκλασικό της μικρής
οδού Καπλανών 1 1 στο Κολωνάκι
μια εμπειρία περιήγησης βγαλμένη
από την παλιά Αθήνα ΝΕΟΝ City
Project 201 7 Τον Κωστή Βελώνη
εκπροσωπεί στην Art Basel η γκαλερί
Καλφαγιάν από 14 έως 17 Ιουνίου

Το διαδραστικό γλυπτό του Κ Βελώνη
που παρουσιάζεται στην Art Basel
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