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ΠΠοολλλλοοίί  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  δδιιαακκρρίίθθηηκκαανν  σσττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  εεββδδοοµµήήνντταα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  γγιιαα  ττοο  σσππάάσσιιµµοο  
ττοουυ  ααπποοµµοοννωωττιισσµµοούύ  σσττηη  σσχχέέσσηη  ττοουυςς  µµεε  τταα  δδιιεεθθννήή  κκιιννήήµµαατταα..  ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  
πποουυ  ππρροοώώθθηησσαανν  µµεε  ττοο  έέρργγοο  ττοουυςς  µµεε  ττόόλλµµηη  κκααιι  φφαανντταασσίίαα  σσυυννιισσττοούύνν  µµιιαα  δδυυννααµµιικκήή  ππααρροουυσσίίαα
κκααιι  µµιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  ππρροοσσωωππιικκάά  κκααιι  ππρρωωττόόττυυππαα  εεγγχχεειιρρήήµµαατταα..  ΣΣ’’  ααυυττόό  ττοο  ττοοππίίοο  ττοο  έέρργγοο  
ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ππααίίζζεειι  έένναα  ρρόόλλοο  όόλλωωςς  ιιδδιιααίίττεερροο..  ΑΑνν  οοιι  δδρράάσσεειιςς,,  ππεερρφφόόρρµµααννςς,,
σσυυµµββάάνντταα  κκ..λλππ..  ααννοοίίγγοουυνν  έένναα  σσηηµµααννττιικκόό  χχώώρροο,,  όόπποουυ  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  ααππόό  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  γγεεννιιέέςς
σσυυννεευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ππααρρθθέέννοο  έέδδααφφοοςς  κκααιι  εεκκφφρράάζζοοννττααιι  µµεε  ννέέαα  δδεεδδοοµµέένναα,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ
ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  κκιιόόλλααςς  µµέέρραα  εεττοούύττηη  ττηη  δδιιάάσστταασσηη  µµεε  µµιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  ππρράάξξεειιςς  
κκααιι  σσττααθθµµοούύςς  πποουυ  κκάάννοουυνν  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ιιδδιιααίίττεερροο  κκααιι  ίίσσωωςς  µµοοννααδδιικκόό..  

ΕΕκκεείί  πποουυ  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  ββάάζζοουυνν  ττοο  σσώώµµαα  ωωςς    ππρρώώττηη  δδυυννααµµιικκήή  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  
ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµεεττααττρρέέππεειι  ττηη  ζζωωγγρρααφφιικκήή  σσεε  κκοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  ιισσττοορριικκόό  δδέέρρµµαα  πποουυ  εεππεεξξεερργγάάζζεεττααιι
µµεε  ττέέχχννηη,,  σσοοφφίίαα  κκααιι  ααφφοοσσίίωωσσηη..  ΕΕκκεείί  όόπποουυ  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ββλλέέπποουυνν  ττοο  ααννττιικκεείίµµεεννοο  σσαανν  ααρρχχήή
κκααιι  σσαανν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  σσυυλλλλέέγγεειι  ττηη  δδιιάάλλυυσσήή  ττοουυ,,  ττοο  δδιιαασσκκοορρππιισσµµόό
ττοουυ,,  ππεερριιδδιιααββάάζζεειι  ττηηνν  κκααττάάλλυυσσηη  ττηηςς  εεξξοουυσσίίααςς  ττοουυ,,  σσυυννθθέέττεειι  ττηηνν  ααρρχχααιιοολλοογγίίαα  ττοουυ  σσαανν  ββάάσσηη
ττηηςς  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς  ππρράάξξηηςς..  ΑΑυυττοο  κκααλλεείίττααιι  νναα  δδιιααββάάσσεειι  κκααιι  νναα  κκοοιιττάάξξεειι  οο  θθεεααττήήςς..  ΈΈνναανν  κκοοιιννωωννιικκόό
χχώώρροο  πποουυ  γγίίννεεττααιι  όόλλοο  κκααιι  ππιιοο  εεππίίππεεδδοοςς,,  ααλλλλάά,,  όόππωωςς  ττοο  δδέέρρµµαα,,  εεππιιττρρέέππεειι  νναα  δδιιααφφααίίννεεττααιι  
ααππόό  µµέέσσαα  ττοουυ  όόχχιι  έένναα  σσυυµµββοολλιικκόό  ββάάθθοοςς,,  ααλλλλάά  ηη  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  ττοουυ  χχώώρροουυ  
κκααιι  ηη  δδρράάσσηη  ττοουυςς  ππάάννωω  σστταα  ππρράάγγµµαατταα..  

ΑΑυυττήή  ηη  σσυυννεεχχήήςς  µµεεττααµµόόρρφφωωσσηη  πποουυ  οο  χχρρόόννοοςς  εεππιιββάάλλλλεειι  κκααιι  εεππεεξξεερργγάάζζεεττααιι  γγίίννεεττααιι  
κκααιι  ηη  εεσσττίίαα  όόπποουυ  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  εεππιικκεεννττρρώώννεειι  ττόόσσοο  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  κκααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττοουυ,,  
όόσσοο    κκααιι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  κκααιι  σσηηµµαασσίίαα  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττοουυ..  ΑΑππόό  ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  ττωωνν  σσππιιττιιώώνν  πποουυ,,  ααννττίί
ααυυττιιάά,,  όόππωωςς  µµααςς  έέλλεεγγαανν  κκάάπποοττεε,,  ααπποοκκττοούύνν  µµάάττιιαα,,  µµααςς  ββλλέέπποουυνν  κκααιι  ττοουυςς  ββλλέέπποουυµµεε  µµέέσσαα  
σσττηη  γγύύµµννιιαα  ττοουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  µµέέσσαα  ααππόό  τταα  ίίχχννηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  πποουυ  φφέέρροουυνν  µµααζζίί  ττοουυςς  ήή  πποουυ  σσυυγγκκρρααττοούύνν  
σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ββρρίίσσκκεειι  ττηηνν  εειικκόόνναα  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  ππιιαα  ιιδδεεοολλοογγιικκήή  σσυυµµππύύκκννωωσσηη,,
ααλλλλάά  ιισσττοορριικκήή  κκααιι  πποοιιηηττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  µµεε  τταα  χχρρόόννιιαα  όόλλοο  κκααιι  εεµµππλλοουυττίίζζεεττααιι  µµεε  ννέέαα
σσττοοιιχχεείίαα..  ΚΚιι  ίίσσωωςς  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  σσκκεεφφττεείί  κκααννεείίςς  ααυυττάά  τταα  σσττοοιιχχεείίαα,,  ππρρώώτταα  σσαανν  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  
ττηηςς  φφύύσσηηςς,,  ττοο  ννεερρόό,,  οο  ααέέρρααςς,,  ηη  γγηη,,  ηη  φφωωττιιάά..  ΤΤαα  σσππίίττιιαα  δδιιααββρρώώννοοννττααιι,,  ηη  γγηη  ααππόό  σσοοββάάςς  γγίίννεεττααιι
ππάάλλιι  σσκκόόννηη,,  οο  ααέέρρααςς  σσκκοορρππάά  τταα  ίίχχννηη,,  ηη  φφωωττιιάά  κκααίίεειι  µµααζζίί  µµεε  τταα  σσππίίττιιαα  κκααιι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  
κκααιι  ββέέββααιιαα,,  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  µµππεειι  κκααννεείίςς  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ααφφήήγγηησσηηςς,,  γγιιαα  νναα  δδεειι  αανν  ττοο  σσππίίττιι
εείίννααιι  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  ήή  σσττοο  ββοουυννόό..  

ΗΗ  ττοοπποογγρρααφφίίαα  ττηηςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  δδεενν  εείίννααιι  ττοοππιιοογγρρααφφίίαα..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ααυυττάά  σσυυννυυππάάρρχχοουυνν
άάρρρρηηκκτταα  δδεεµµέένναα  ((ήή  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέττσσιι  ννοοµµίίζζοουυµµεε  σσττηηνν  ααρρχχήή))  µµέέσσαα  σστταα  ππρράάγγµµαατταα..  ΕΕίίννααιι  ααυυττάά
τταα  ίίδδιιαα  πποουυ  δδίίννοουυνν  ττιιςς  ββάάσσεειιςς  ττωωνν  κκαατταασσκκεευυώώνν,,  πποουυ  δδίίννοουυνν  ύύλληη,,  υυππόόσστταασσηη  κκααιι  εεππεεξξεερργγαασσίίαα
ττόόσσοο  σσττοο  φφυυσσιικκόό  όόσσοο  κκααιι  σσττοο  πποολλιιττιισσµµιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  εεννόόςς  κκόόσσµµοουυ,,  όόπποουυ,,  όόσσοο  κκααιι  νναα  χχωωρρίίζζεεττααιι

ΝΝΤΤΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

ΘΘρρααύύσσµµαα  ττοουυ  λλόόγγοουυ  µµέέσσαα  σσττηη  σσιιωωππήή
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ττοο  φφυυσσιικκόό  ααππόό  ττοο  πποολλιιττιισσµµιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ττοο  έένναα  εεππιιδδρράά  ππάάννωω  σσττοο  άάλλλλοο  κκααιι  µµααζζίί
µµεεττααµµοορρφφώώννοοννττιιαα  κκααιι  αανναακκυυκκλλώώννοοννττααιι..  

ΗΗ  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµααςς  φφέέρρννεειι  εεννεερργγάά  ααννττιιµµέέττωωπποουυςς  µµεε  ττηη  δδιιάάσστταασσηη  ααυυττήή,,  µµεε  ττηηνν  κκίίννηησσηη  
κκααιι  µµεε  ττιιςς  σσττάάσσεειιςς  πποουυ  ττηη  σσφφρρααγγίίζζοουυνν..  ΌΌχχιι  γγιιαα  νναα  ππεερριιοορριισσττοούύµµεε  σσττηη  µµααττααιιοοδδοοξξίίαα  µµιιααςς
κκυυρριιααρρχχίίααςς  ππάάννωω  σστταα  ππρράάγγµµαατταα,,  οούύττεε  γγιιαα  νναα  ιικκααννοοπποοιιηηθθοούύµµεε  µµεε  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  ααννθθρρωωππίίννοουυ
έέρργγοουυ  όόπποουυ  µµέέσσαα  σστταα  εερρεείίππιιαα  εεµµµµέέννεειι  ωωςς  έέρργγοο..  ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  ττηηςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  δδεενν  δδιιααββάάζζεεττααιι
όόππωωςς  ττοο  κκαατταακκάάθθιι  ττοουυ  κκααφφέέ  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  δδεενν  λλέέεειι  ττοο  µµέέλλλλοονν,,  οούύττεε  εεξξηηγγεείί  ττοο  ππααρρεελλθθόόνν..  

ΑΑννττίίθθεετταα,,  ηη  ππρροοσσοοχχήή  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγεείί  ααννττίίθθεετταα  ααππόό  ττηη  µµααννττιικκήή  ήή  ττηηνν  ππρροοφφηηττεείίαα,,  ττόόσσοο  όόσσοο  
κκιι  ααππόό  ττηη  ρροοµµααννττιικκήή  ααρρχχααιιοολλοογγίίαα  κκααιι  ααρρχχααιιοολλααττρρεείίαα..  ΣΣττοονν  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο  ββλλέέππεειι  τταα  ίίχχννηη
ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς,,  ττηηςς  φφθθοορράάςς,,  σσαανν  εειικκόόνναα  πποουυ  σσηηµµααδδεεύύεειι  τταα  ππρράάγγµµαατταα,,  πποουυ  ττσσααλλαακκώώννεειι  
τταα  έέρργγαα,,  πποουυ  σσυυρρρριικκννώώννεειι  ττοο  δδέέρρµµαα  ττοουυ  ππρρααγγµµααττιικκοούύ,,  κκιι  ααννττίί  νναα  ααπποοττρρέέππεειι  ττοο  ββλλέέµµµµαα  
ααππόό  ααυυττόό,,  εεννττεείίννεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  κκααιι  ττηηνν  ππααρρααττηηρρηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  κκααλλεείί  ττοονν  θθεεααττήή  νναα
ααννααγγννωωρρίίσσεειι,,  µµααζζίί  µµεε  τταα  δδιικκάά  ττοουυ  ίίχχννηη,,  κκααιι  ττηη  δδιικκήή  ττοουυ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηη  φφθθοορράά  ττωωνν  ππρρααγγµµάάττωωνν..  

ΗΗ  ααρρχχααιιοολλοογγίίαα  δδεενν  ψψάάχχννεειι  ττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ααλλλλάά  ττοο  ππααρρόόνν  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ..  ∆∆εενν  ααννιιχχννεεύύεειι
ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς  κκααιι  εευυααιισσθθηησσίίεεςς  πποουυ  χχάάθθηηκκαανν  κκααιι  πποουυ  κκοοιιττάά  κκααννεείίςς  µµεε  ννοοσσττααλλγγίίαα,,  ααλλλλάά  έέρρχχεεττααιι
ααννττιιµµέέττωωππηη  µµεε  ττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  µµππρροοσσττάά  σστταα  µµάάττιιαα  µµααςς..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ
εείίννααιι  άάµµεεσσαα  ζζωωγγρρααφφιικκόό,,  έέττσσιι  όόππωωςς  οοιι  µµεεγγάάλλοοιι  ζζωωγγρράάφφοοιι  σσυυννέέλλααββαανν  ττοο  σσύύγγχχρροοννοο  έέρργγοο  
κκααιι  ττηη  µµοοννττέέρρνναα  ττέέχχννηη..  ΑΑππλλάά  ηη  ΟΟλλυυµµππίίαα  ττοουυ  ΜΜααννέέ  έέχχεειι  φφύύγγεειι,,  τταα  λλοουυλλοούύδδιιαα  µµααρρααθθήήκκααννεε,,  
ηη  γγάάτταα  άάφφηησσεε  µµόόννοο  γγρρααττζζοουυννιιέέςς  σσττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  κκααιι  σστταα  έέππιιππλλαα,,  ττοο  σσππίίττιι  εεγγκκααττααλλεείίφφττηηκκεε  όόππωωςς
τταα  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  σσππίίττιιαα  σσττοο  ΜΜεεττααξξοουυρργγεείίοο  ήή  σσττοο  ΠΠααγγκκρράάττιι,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΦΦυυλλήήςς  ήή  σσττοο  ΘΘηησσεείίοο,,  
σστταα  ΠΠααττήήσσιιαα  ήή  σσττηηνν  οοδδόό  ΣΣττίίλλππωωννοοςς..  ΕΕττοοιιµµόόρροοππαα,,  ααννααµµέέννοοννττααςς  ττοονν  εερργγοολλάάββοο  πποουυ  
θθαα  τταα  ααπποοττεελλεειιώώσσεειι..  

ΣΣαανν  ττηηνν  ΜΜααρργγκκεερρίίττ  ΓΓιιοουυρρσσεεννάάρρ,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ααττεεννίίζζεειι  µµεε  σσττωωιικκόόττηητταα  κκααιι  κκααθθααρρήή
σσυυννεείίδδηησσηη  ττηη  ««χχααρριισσττιικκήή  ββοολλήή»»  πποουυ  δδίίννεειι  οο  άάννθθρρωωπποοςς  σσαανν  ττεελλεευυττααίίαα  έέκκφφρραασσηη  ααννθθρρωωππιιάάςς
µµέέσσαα  σσττηηνν  ααππάάννθθρρωωππηη  ααδδιιααφφοορρίίαα  πποουυ  ττοονν  κκιιννεείί  σσττηη  δδίίννηη  ττηηςς  δδιιεεκκδδίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεξξοουυσσίίααςς,,
δδηηλλααδδήή  σσττοονν  ππόόλλεεµµοο  γγιιαα  ττηηνν  κκυυρριιααρρχχίίαα  ττοουυ  ττόόπποουυ  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  
ττηηςς  εειικκόόννααςς  κκααιι  ττηηςς  σσηηµµαασσίίααςς..  

ΕΕκκεείί,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ββλλέέππεειι  µµεε  ττρρόόµµοο,,  πποολλύύ  ππρριινν  ααππόό  όόπποοιιοονν  άάλλλλοο,,  ττιιςς  φφωωττιιέέςς  ττωωνν  δδαασσώώνν
σσαανν  ττηηνν  άάλλλληη  όόψψηη  ττοουυ  ττοοππίίοουυ,,  σσαανν  ττοο  ααπποοκκααΐΐδδιι  ττηηςς  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς,,  όόπποουυ  ττοο  ΠΠρρόόγγεευυµµαα  σσττηη  ΧΧλλόόηη
έέχχεειι  δδώώσσεειι  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  σσεε  ααπποοττεεφφρρωωµµέέννηη  γγηη  κκααιι  ηη  µµννήήµµηη  ττηηςς  ΠΠοοµµππηηίίααςς  δδεενν  έέρρχχεεττααιι  
νναα  ωωρρααιιοοπποοιιήήσσεειι  ττοο  ππααγγωωµµέέννοο  κκααιι  ππεεττρρωωµµέέννοο  εερρεείίππιιοο,,  ααλλλλάά  ααννττίίθθεετταα,,  νναα  εεννεερργγοοπποοιιήήσσεειι  
ττηη  µµννήήµµηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  ττοο  δδρράάµµαα  ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς,,  ττοο  ααθθέέααττοο  µµέέρροοςς  ττοουυ  οορρααττοούύ..  
ΜΜααςς  φφέέρρννεειι  δδίίππλλαα  µµααςς,,  µµππρροοσσττάά  µµααςς,,  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέπποουυµµεε  ααππόό  µµαακκρριιάά,,  ααυυττόό  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο
µµπποορρεείί  νναα  λλέέµµεε  ««δδεενν  υυππάάρρχχεειι  κκααππννόόςς  χχωωρρίίςς  φφωωττιιάά»»,,  ααλλλλάά  ππρροοττιιµµοούύµµεε  νναα  εειικκάάζζοουυµµεε  ττηη  φφωωττιιάά
κκααιι  νναα  χχααζζεεύύοουυµµεε  ττοονν  κκααππννόό  εεκκ  ττοουυ  αασσφφααλλοούύςς..  

ΗΗ  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµααςς  δδεείίχχννεειι  ααυυττόό  πποουυ  δδεε  φφααίίννεεττααιι,,  ααυυττόό  πποουυ  δδεε  θθέέλλοουυµµεε  νναα  ββλλέέπποουυµµεε,,  
ααυυττόό  πποουυ  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύεεττααιι  εεκκββιιαασσττιικκάά  ηη  ττηηλλεεόόρραασσηη,,  ααλλλλάά  δδεενν  κκααττααφφέέρρννεειι  νναα  ππεερράάσσεειι  
σσττοο  δδηηµµόόσσιιοο  λλόόγγοο  ππααρράά  δδηηλλώώσσεειιςς,,  υυπποοσσχχέέσσεειιςς,,  δδιικκααιιοολλοογγίίεεςς..  ΗΗ  άάλλλληη  φφοορράά  ππααρρααµµέέννεειι
δδεεδδοοµµέέννηη..  ΑΑυυττήή  ηη  άάλλλληη  φφοορράά  εείίννααιι  πποουυ  ααφφοορράά  ττηηνν  ΠΠααππαασσππύύρροουυ..  ΤΤοο  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ηη    φφύύσσηη,,  
οο  αασσττιικκόόςς  ιισσττόόςς,,  σσυυννιισσττοούύνν  µµιιαα  σσυυννεεχχήήςς  εεππααννάάλληηψψηη  ττηηςς  ««άάλλλληηςς  φφοορράάςς»»..  ΕΕκκεείί  εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  
ηη  σσύύγγχχρροοννηη  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττηηςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ππρριινν  αακκόόµµαα  οοιι  ααρρχχααιιοολλόόγγοοιι  µµιιλλήήσσοουυνν  γγιιαα
ππρροολληηππττιικκήή  ααρρχχααιιοολλοογγίίαα  ήή  σσυυννττήήρρηησσηη..  

ΗΗ  σσυυννεείίδδηησσηη  πποουυ  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  κκααλλλλιιεερργγεείί  έέχχεειι  µµιιαα  έέννττοοννηη  ηηθθιικκήή  δδιιάάσστταασσηη,,  πποουυ  όόµµωωςς  δδεενν
δδιιααχχωωρρίίζζεεττααιι,,  οούύττεε  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  ττηηνν  πποολλιιττιικκοο--κκοοιιννωωννιικκήή,,  οούύττεε  ααππόό  ττηηνν  άάµµεεσσαα  ααιισσθθηηττιικκήή  
κκααιι  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήή..  ΕΕττοούύττηη  ηη  κκρροούύσστταα  ττηηςς  ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς,,  ττοο  ππεεττσσίί  ττηηςς,,  τταα  ννεεκκρράά  κκύύττττααρραα  
κκιι  οοιι  ρρυυττίίδδεεςς  σσττηη  σσάάρρκκαα  κκααιι  ττοο  δδέέρρµµαα  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ,,  εείίννααιι  τταα  σσηηµµεείίαα  ττηηςς  ββιιωωµµέέννηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυ,,  
ττηηςς  δδυυννααµµιικκήήςς  ττηηςς  ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς,,  ττηηςς  ααίίσσθθηησσηηςς  ττωωνν  ππρρααγγµµάάττωωνν  κκααιι  ττηηςς  γγεεννννααιιόόδδωωρρηηςς
ααννάάγγννωωσσηηςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ωωςς  ββιιωωµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιςς..  ΣΣυυννιισσττοούύνν  µµααζζίί  ττιιςς  ππττυυχχέέςς  
πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  ααννααδδιιππλλώώσσεειι  ήή  νναα  ξξεεδδιιππλλώώσσεειι  κκααννεείίςς  κκααιι  νναα  δδιιααββάάσσεειι  ττηηνν  εεννδδοογγεεννήή  έέκκφφρραασσηη
ττωωνν  ππρρααγγµµάάττωωνν,,  έέττσσιι  όόππωωςς  ηη  ζζωωήή  τταα  δδιιααµµοορρφφώώννεειι..  ΣΣττηηνν  εεππιικκρρααττοούύσσαα  εειικκόόνναα  εεννόόςς  κκόόσσµµοουυ
άάσσππιιλλοουυ  κκιι  έέττοοιιµµοουυ  γγιιαα  κκααττααννάάλλωωσσηη,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ααννττιιππααρρααθθέέττεειι  µµιιαα  σσυυλλλλοογγήή  κκααιι  µµιιαα

ππεερριισσυυλλλλοογγήή,,  κκααιι  δδεείίχχννεειι,,  χχωωρρίίςς  νναα  ηηθθιικκοολλοογγεείί,,  ττοο  ήήθθοοςς  πποουυ  κκρρααττάά  ππρράάγγµµαατταα  κκααιι  όόνντταα  µµααζζίί
µµέέσσαα  σσττηη  φφθθοορράά,,  φφθθοορράά  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  φφθθοορράά  πποουυ  εεµµεείίςς  οοιι  ίίδδιιοοιι  ππρροοκκααλλοούύµµεε
κκααθθηηµµεερριιννάά,,  αασσυυννεείίδδηητταα  κκααιι  ααδδιιάάφφοορραα..  

ΗΗ  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµεε  ττοο  ζζωωγγρρααφφιικκόό  ττηηςς  έέρργγοο  δδεενν  ψψάάχχννεειι  ττοο  ννόόηηµµαα  ττηηςς  ττοοιιχχοογγρρααφφίίααςς,,  οούύττεε  
ττηηνν  ααπποοκκάάλλυυψψηη  κκάάπποοιιααςς  κκρρυυµµµµέέννηηςς  εειικκόόννααςς  ήή  ννοοήήµµααττοοςς  µµέέσσαα  σστταα  εερρεείίππιιαα..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  εειικκόόνναα
κκααιι  ννόόηηµµαα  ππρροοϋϋππάάρρχχοουυνν  ττηηςς  ττοοιιχχοογγρρααφφίίααςς..  ΑΑυυττήή  ττηηνν  ήήδδηη  γγρρααµµµµέέννηη  κκααιι  σσηηµµααδδεεµµέέννηη
ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεειι  ωωςς  ττηηνν  ττέέχχννηη  νναα  γγρράάφφεειιςς  ττοο  ζζωωννττααννόό,,  ττέέχχννηη  
ττηηςς  ζζωω--γγρρααφφιικκήήςς,,  εεκκεείί  όόπποουυ  αακκόόµµαα  σσκκιιρρττάά  ηη  ζζωωήή  ππρριινν  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ππττώώσσηη..  ΈΈρργγοο  ααιισσιιόόδδοοξξοο,,  ππααρράά
ττηηνν  έέννττοοννηη  κκρριιττιικκήή  ττοουυ  σσττάάσσηη  κκααιι  ττηη  δδιιααµµααρρττυυρρίίαα  πποουυ  φφέέρρεειι  µµέέσσαα  ττοουυ..  ΗΗ  άάππεελλππιιςς  σσιιωωππήή  πποουυ
κκυυοοφφοορρεείί  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  ααννττηηχχεείίοο  πποουυ  δδιιααχχέέεειι  οο,,ττιιδδήήπποοττεε  ττεελλιικκόό  γγιιαα  νναα  οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  έένναανν  κκύύκκλλοο
ττηηςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  αακκόόµµαα  εεκκκκρρεεµµήή  κκααιι  ααττεεκκµµηηρρίίωωττοο  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς..  

ΗΗ  σσιιωωππήή  πποουυ  ττρρέέφφεειι  ττοο  λλόόγγοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  ΠΠααππαασσύύρροουυ  δδεενν  εείίννααιι  ααπποοσσιιώώππηησσηη..  ΕΕίίννααιι  ααρρχχήή
ττηηςς  πποοίίηησσηηςς  κκιι  ηη  πποοίίηησσηη  οολλοοκκλληηρρώώννεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττηηςς  εειικκόόννααςς  κκααιι  ττοουυ  λλόόγγοουυ..  
ΑΑυυττήή  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα  έέρρχχεεττααιι  νναα  ααννττιιλλέέξξεειι  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίσσττιικκηη  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττηηςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς..
ΑΑυυττόό  πποουυ  µµέέννεειι,,  πποουυ  ααννττέέχχεειι,,  πποουυ  εεππιιββιιώώννεειι  ππααρράάγγοοννττααςς  σσηηµµαασσίίαα  κκααιι  ααγγκκααλλιιάάζζοοννττααςς  ττηη  ζζωωήή..  

ΤΤέέλλοοςς,,  σσττοονν  εειικκοοσσττόό  ααιιώώνναα,,  γγιιαα  κκάάπποοιιοονν  πποουυ  εείίδδεε  ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  σσηηµµααδδεεµµέέννοουυςς  ααππόό  σσφφααίίρρεεςς
ττοουυ  εεµµφφυυλλίίοουυ  ήή  ττηηςς  κκααττοοχχήήςς,,  πποουυ  εείίδδεε  τταα  σσυυννθθήήµµαατταα  κκααιι  τταα  µµππααλλώώµµαατταα  ππάάννωω  ττοουυςς  σσαανν
έέκκφφρραασσηη  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ιισσττοορρίίααςς  πποολλύύ  ππιιοο  άάµµεεσσαα  κκααιι  ζζωωννττααννάά  ααππόό  όόπποοιιαα  ααγγόόρρεευυσσηη
ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  τταα  οοιικκεειιοοπποοιιηηθθεείί  ααππ’’  ττοο  µµππααλλκκόόννιι,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ββλλέέππεειι  ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  νναα
µµιιλλάάννεε  κκααιι  νναα  λλέέννεε  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα..  ΣΣεε  κκάάπποοιιοονν  πποουυ  εείίδδεε  ππωωςς  ηη  ππιιοο  άάµµεεσσηη  κκιι  οουυσσιιαασσττιικκήή  ζζωωγγρρααφφιικκήή
χχεειιρροοννοοµµίίαα  ττηηςς  γγεεννιιάάςς  πποουυ  ππρροοηηγγήήθθηηκκεε  ττιιµµάά  ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  ήή  ααφφήήννεειι  ττηη  λλεευυκκήή  εεππιιφφάάννεειιαα  
νναα  δδιιααφφααίίννεεττααιι  µµέέσσαα  ααππόό  ττοο    κκααννααββάάττσσοο  ήή  δδιιααββάάζζεειι  ττιιςς  σσκκιιέέςς  κκααιι  ττιιςς  ααννττααύύγγεειιεεςς  µµααζζίί  µµεε  τταα
φφώώτταα,,  τταα  σσηηµµεείίαα,,  τταα  ννέέοονν,,  ττιιςς  εεππιιγγρρααφφέέςς,,  τταα  σσύύµµββοολλαα  πποουυ  µµεεττααττρρέέπποουυνν  ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  
ττηηςς  ππόόλληηςς  σσεε  σσεελλίίδδεεςς  µµιιααςς  ιισσττοορρίίααςς  πποουυ  δδεε  γγρράάφφεεττααιι,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  έέρρχχεεττααιι  νναα  σσυυννθθέέσσεειι  
µµεε  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ττιιςς  σσκκόόρρππιιεεςς  ααυυττέέςς  σσεελλίίδδεεςς  κκααιι  τταα  ααπποοσσππαασσµµααττιικκάά  σσηηµµεείίαα  ττηηςς  µµννήήµµηηςς  σσεε  έένναανν
εεννιιααίίοο  ιισσττόό,,  ιισσττόό  ααρράάχχννηηςς  ίίσσωωςς,,  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  ζζωωττιικκόό  ιισσττόό,,  πποουυ  φφέέρρεειι  σσεε  άάµµεεσσηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  
κκααιι  σσυυµµββίίωωσσηη  ττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή  κκααιι  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα..  ΙΙσσττόόςς  ττηηςς  ββίίωωσσηηςς  
κκααιι  ττηηςς  ααίίσσθθηησσηηςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ωωςς  σσηηµµεερριιννήή,,  ππααρροούύσσαα,,  σσύύννθθεεττηη  κκααιι  σσκκεεππττόόµµεεννηη  δδιιάάσστταασσηη  
κκιι  εεππιιφφάάννεειιαα  ττηηςς  σσηηµµαασσίίααςς,,  ττοουυ  ννοοήήµµααττοοςς,,  ττηηςς  ααννθθρρώώππιιννηηςς  ππρράάξξηηςς  κκααιι  ααννττίίλληηψψηηςς  µµααζζίί..  

ΈΈττσσιι  όόππωωςς  οο  ΠΠρροουυσσττ  δδιιααββάάζζεειι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ΒΒεερρµµέέεερρ  εεκκεείίννοο  ττοο  µµιικκρρόό  κκίίττρριιννοο  κκοοµµµµάάττιι
ττοοίίχχοουυ  ωωςς  έέκκφφρραασσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  ττηηςς  µµννήήµµηηςς  πποουυ  ααννήήκκεειι  σσεε  όόλλοουυςς  κκααιι  σσεε  κκααννέένναανν
σσυυγγχχρρόόννωωςς,,  ααλλλλάά  πποουυ  ηη  σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη,,  ηη  ααννααγγννώώρριισσηη  κκααιι  ηη  ααννττίίλληηψψήή  ττοουυςς  ξξυυππννοούύνν,,  
γγιιαα  νναα  ττοονν  σσυυννδδέέσσοουυνν  µµεε  ττοο  θθεεµµεελλιιαακκόό  ββίίωωµµαα  εεκκεείίννοουυ  πποουυ  κκοοιιττάά,,  έέττσσιι  κκααιι  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,
χχωωρρίίςς  νναα  εειικκοοννοογγρρααφφεείί  ττίίπποοτταα,,  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφηηγγεείίττααιι  ττίίπποοτταα,,  χχωωρρίίςς  νναα  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  ττίίπποοτταα
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο,,  δδηηµµιιοουυρργγεείί  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  νναα  δδεειι  κκάάπποοιιοοςς  άάλλλλοοςς  ααυυττόό  πποουυ  ήήδδηη  εείίννααιι  οορρααττόό,,
αακκόόµµαα  κκιι  αανν  µµεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµααττιιάά  δδεενν  φφααίίννεεττααιι..  

ΑΑυυττόό  πποουυ  δδεενν  σσοουυ  ππρροοσσφφέέρρεειι  ττίίπποοτταα  νναα  δδεειιςς,,  πποουυ  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  θθέέααµµαα  κκααιι  πποουυ  δδεενν  ααφφοορράά
σσττοο  θθέέααµµαα..  ΜΜεε  ττηη  ββεεββααιιόόττηητταα  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη  πποουυ  ξξέέρρεειι  όόττιι  ηη  ττέέχχννηη  γγεεννννάά  εερρωωττηηµµααττιικκάά,,
µµοοιιρράάζζεεττααιι  εεκκεείίνναα  πποουυ  ξξυυππννοούύνν  µµέέσσαα  ττηηςς  οοιι  ρρωωγγµµέέςς  κκααιι  οοιι  ππλληηγγέέςς  εεννόόςς  κκόόσσµµοουυ  πποουυ  
µµααςς  ππεερριιββάάλλλλεειι..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ηη  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ηη  εεπποοχχήή  µµααςς  ααννττιιππρροοττεείίννοουυνν  µµιιαα  οολλοοκκααίίννοουυρργγιιαα,,
ααχχρρηησσιιµµοοπποοίίηηττηη,,  άάσσππιιλληη,,  µµέέσσαα  σσττοο  ππλλαασσττιικκόό  ττηηςς  ππεερριιττύύλλιιγγµµαα,,  ππρροοσσττααττεευυµµέέννηη  κκααιι  πποολλυυττεελλήή
ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααλλεείίττααιι  ββέέββααιιαα  νναα  κκααττααλλήήξξεειι  σσύύννττοοµµαα  σστταα  σσκκοουυππίίδδιιαα  κκααιι  ττηηνν  οοπποοίίαα
χχρρόόννιιαα  ααρργγόόττεερραα  κκάάπποοιιοοςς  θθαα  ξξααννααββρρεείί  σσττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ααννααµµόόχχλλεευυσσηηςς  κκααιι  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς,,
όόππωωςς  οοιι  γγιιααγγιιάάδδεεςς  µµααςς  έέββρριισσκκαανν  τταα  άάλλλλοοττεε  κκααιιννοούύρργγιιαα  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  τταα  ααττσσααλλάάκκωωτταα  ννυυφφιικκάά  
κκααιι  τταα  άάλλλλοοττεε  ππααννάάκκρριιββαα  ααννττιικκεείίµµεενναα  σσεε  κκάάπποοιιαα  ααπποοθθήήκκηη,,  ββααλλίίττσσαα,,  µµππααοούύλλοο  ήή  γγιιοούύκκοο......  

ΗΗ  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  λλοοιιππόόνν,,  ξξεεκκιιννάά  ξξεεκκάάννοοννττααςς  ττοονν  γγιιοούύκκοο  κκααιι  δδίίννοοννττααςς  ττοο  ππέέρραασσµµαα  
ααππόό  ττηηνν  ααπποοθθήήκκηη  ττοουυ  µµεελλλλοοννττιικκοούύ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  ήή  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  ββιιώώµµααττοοςς  σσττοο  ππααρρόόνν  
µµιιααςς  σσυυννεείίδδηησσηηςς  πποουυ  ξξυυππννάά  αακκρριιββώώςς  ττηη  σσττιιγγµµήή  εεκκεείίννηη  όόπποουυ  ττοο  φφωωςς  ππέέφφττεειι  ππάάννωω  
σστταα  ππρράάγγµµαατταα  κκααιι  εεππιιττρρέέππεειι  σσττηη  λλεεππττήή  ααυυττήή  εεππιιφφάάννεειιαα  δδέέρρµµααττοοςς  νναα  γγίίννεεττααιι  ααρρχχήή  
µµιιααςς  χχρροοννιικκήήςς  ππρροοοοππττιικκήήςς,,  όόππωωςς  ππρριινν  ππεενντταακκόόσσιιαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  ππααρράάθθυυρροο  έέδδιιννεε  ττοο  ππέέρραασσµµαα  
γγιιαα  µµιιαα  χχωωρριικκήή  ππρροοοοππττιικκήή..  
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ΑΑννττίί  νναα  µµιιµµηηθθεείί  ττηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυ  ααρρχχααιιοολλόόγγοουυ,,  όόππωωςς  πποολλλλοοίί  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  έέκκαανναανν  σστταα  χχρρόόννιιαα  
ττοουυ  εεββδδοοµµήήνντταα  ((κκααιι  σσυυννεεχχίίζζοουυνν,,  όόππωωςς  κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  εεξξαακκοολλοουυθθοούύνν  νναα  ππααίίζζοουυνν  ττοο  γγιιααττρρόό)),,  
ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  έέµµααθθεε  ααππλλάά  νναα  µµοοιιρράάζζεεττααιι  τταα  εερρωωττηηµµααττιικκάά  πποουυ  θθέέττεειι  σσττοο  ππααρρόόνν  ηη  εεννααττέέννιισσηη
εεννόόςς  ππρράάγγµµααττοοςς  χχωωρρίίςς  εεµµφφααννήή  σσηηµµαασσίίαα  κκααιι  οοιι  σσιιωωππέέςς  πποουυ  µµααςς  κκάάννοουυνν  όόχχιι  νναα  ξξεεχχννιιόόµµαασσττεε
µµππρροοσσττάά  σσττοο  λλόόγγοο,,  ααλλλλάά  νν’’  αακκοούύµµεε  ττηηνν  ααννττήήχχηησσήή  ττοουυ  µµέέσσαα  ααππόό  όό,,ττιι  µµααςς  ππεερριιββάάλλλλεειι  ήή  όό,,ττιι
κκλλεείίννοουυµµεε  µµέέσσαα  µµααςς..  

ΕΕττοούύττοοςς  εείίννααιι  οο  λλόόγγοοςς  πποουυ  µµεε  ττόόσσηη  χχααρράά  κκααιι  εεννδδιιααφφέέρροονν  ππααρροουυσσιιάάζζοουυµµεε  σσήήµµεερραα,,  
σσττοο  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  µµιιαα  έέκκθθεεσσηη  πποουυ,,  σσττηη  φφαασσααρρίίαα  κκααιι  ττηη  σσύύγγχχυυσσηη
πποουυ  εεππιικκρρααττεείί  γγύύρρωω  µµααςς,,  έέρρχχεεττααιι  νναα  µµααςς  θθυυµµίίσσεειι  µµέέσσαα  ααππόό  ττρριιάάνντταα  χχρρόόννιιαα  σσυυσσττηηµµααττιικκοούύ,,
σσυυννεεπποούύςς  κκιι  ααδδιιάάκκοοπποουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ππώώςς  νν’’  ααφφοουυγγκκρρααζζόόµµαασσττεε  
κκααιι  νναα  κκοοιιττάάµµεε  γγύύρρωω  µµααςς  µµεε  µµιιαα  ββααθθιιάά  ααννάάσσαα,,  µµααζζίί  µµ’’  ααυυττόό  πποουυ  φφεεύύγγεειι  ααυυττόό  πποουυ  εεξξαακκοολλοουυθθεείί
νναα  ζζεειι,,  νν’’  ααννθθίίσσττααττααιι,,  νναα  φφέέρρεειι  µµααζζίί  ττοουυ  κκιι  έένναα  µµέέρροοςς  ααππόό  ττηη  δδιικκήή  µµααςς  ζζωωήή,,  ααππόό  ττηη  ζζωωήή  ααυυττήή
πποουυ  κκααµµιιάά  εειικκόόνναα  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  ππεερριικκλλεείίσσεειι,,  ααλλλλάά  πποουυ  ηη  ζζωωγγρρααφφιικκήή  µµπποορρεείί  νναα  σσυυννεεχχίίζζεειι  
νναα  ττρρέέφφεειι  κκααιι  νναα  ννοοιιάάζζεεττααιι..

ΝΝττέέννηηςς  ΖΖααχχααρρόόπποουυλλοοςς
ΙΙσσττοορριικκόόςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  
ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκόόςς  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ΜΜΜΜΣΣΤΤ
ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22000099

DDEENNYYSS  ZZAACCHHAARROOPPOOUULLOOSS

MMaannyy  aarrttiissttss  iinn  GGrreeeeccee  iinn  tthhee  11997700ss  wweerree  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  bbyy  bbrreeaakkiinngg  tthhee  iissoollaattiioonn  iinn  tthheeiirr
rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmoovveemmeennttss..  TThhee  pprrooppoossiittiioonnss  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  wwhhiicchh  tthheeyy
ccoouurraaggeeoouussllyy  aanndd  iimmaaggiinnaattiivveellyy  aaddvvaanncceedd  iinn  tthheeiirr  wwoorrkk  ffoorrmm  aa  ddyynnaammiicc  pprreesseennccee  aass  wweellll  aass  
aa  sseerriieess  ooff  oorriiggiinnaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  eennddeeaavvoouurrss..  IInn  tthhiiss  llaannddssccaappee,,  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu’’ss  ooeeuuvvrree
sseerrvveess  aa  ttoottaallllyy  ddiissttiinncctt  rroollee..  IIff  aaccttiioonnss,,  ppeerrffoorrmmaanncceess  aanndd  hhaappppeenniinnggss  ooppeenn  uupp  aann  iimmppoorrttaanntt
ssppaaccee,,  iinn  wwhhiicchh  aarrttiissttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ggeenneerraattiioonnss  mmeeeett  oonn  vviirrggiinn  tteerrrriittoorryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxpprreessss
tthheemmsseellvveess  iinn  nneeww  ccoonnddiittiioonnss,,  PPaappaassppyyrroouu,,  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  ssttaarrtt,,  rreessppoonnddss  ttoo  tthhiiss  ddiimmeennssiioonn
iinn  aa  sseerriieess  ooff  aaccttiioonnss  aanndd  ttuurrnniinngg  ppooiinnttss  wwhhiicchh  rreennddeerr  hheerr  ooeeuuvvrree  ddiissttiinnccttiivvee,,  ppeerrhhaappss  uunniiqquuee..

WWhheerreeaass  mmoosstt  aarrttiissttss  uussee  tthhee  bbooddyy  aass  tthhee  pprriimmaarryy  ddyynnaammiicc  iinn  tthhee  aarrtt  wwoorrkk,,  PPaappaassppyyrroouu
ttrraannssffoorrmmss  ppaaiinnttiinngg  iinnttoo  aa  ssoocciiaall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  sskkiinn,,  wwhhiicchh  sshhee  eellaabboorraatteess  wwiitthh  mmaasstteerryy,,
wwiissddoomm  aanndd  ddeeddiiccaattiioonn..  WWhheerreeaass  mmoosstt  rreeggaarrdd  tthhee  oobbjjeecctt  aass  tthhee  ppooiinntt  ooff  ddeeppaarrttuurree  aass  wweellll
aass  aarrrriivvaall  ffoorr  tthhee  aarrtt  wwoorrkk,,  PPaappaassppyyrroouu  ccoolllleeccttss  iittss  ddiissssoolluuttiioonn,,  iittss  ssccaatttteerriinngg;;  sshhee  ttrraacceess  
tthhee  ddeemmiissee  ooff  iittss  aauutthhoorriittyy,,  rreeccoommppoossiinngg  iittss  aarrcchhaaeeoollooggyy  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  aacctt  ooff  ppaaiinnttiinngg..
IItt  iiss  tthhiiss  tthhaatt  tthhee  ssppeeccttaattoorr  iiss  iinnvviitteedd  ttoo  rreeaadd  aanndd  ttoo  sseeee..  AA  ssoocciiaall  ssppaaccee  wwhhiicchh  bbeeccoommeess
iinnccrreeaassiinnggllyy  ffllaatttteerr,,  yyeett,,  jjuusstt  lliikkee  tthhee  sskkiinn,,  aalllloowwss  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  ttiimmee  aanndd  ssppaaccee,,  aass  wweellll  aass
tthheeiirr  eeffffeeccttss  oonn  tthhiinnggss,,  ttoo  sshhooww  tthhrroouugghh,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  ssyymmbboolliicc  ddeepptthh..

TThhiiss  ccoonnssttaanntt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iimmppoosseedd  aanndd  eellaabboorraatteedd  bbyy  ttiimmee  bbeeccoommeess  aallssoo  aa  ffooccaall
ppooiinntt  ffoorr  tthhee  aarrttiisstt’’ss  aatttteennttiioonn  aanndd  iinntteerreesstt,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ppuurrppoorrtt  
ooff  hheerr  rroollee..  PPaappaassppyyrroouu  ddrraawwss  hheerr  iimmaaggeess  ––  nnoo  lloonnggeerr  iiddeeoollooggiiccaall  ccrryyssttaalllliizzaattiioonnss,,  bbuutt,,
rraatthheerr,,  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ppooeettiicc  ddeevveellooppmmeennttss  ––  ffrroomm  hhoouussee  wwaallllss,,  wwhhiicchh  nnooww  hhaavvee  eeyyeess,,  rraatthheerr
tthhaann  eeaarrss  aass  tthhee  ssaayyiinngg  ggooeess,,  aanndd  wwhhiicchh  llooookk  aatt  uuss,,  aanndd  wwee  aatt  tthheemm,,  iinn  tthheeiirr  ssttaarrkk
nnaakkeeddnneessss..  SShhee  aallssoo  ddrraawwss  hheerr  iimmaaggeess  ffrroomm  tthhee  ttrraacceess  ooff  lliiffee  pprreesseerrvveedd  oonn  tthheeiirr  ssuurrffaaccee..
HHeerr  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttaannttllyy  eennrriicchheedd  wwiitthh  nneeww  eelleemmeennttss  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss..  AAnndd  ppeerrhhaappss  oonnee
sshhoouulldd  tthhiinnkk  ooff  tthheessee  eelleemmeennttss  ffoorreemmoosstt  aass  nnaattuurraall  eelleemmeennttss  ––  wwaatteerr,,  aaiirr,,  eeaarrtthh,,  ffiirree..
HHoouusseess  aarree  eerrooddeedd;;  tthhee  wwaallll  oonnccee  aaggaaiinn  ttuurrnnss  ttoo  dduusstt;;  tthhee  wwiinndd  ssccaatttteerrss  tthhee  ttrraacceess;;  tthhee  ffiirree
bbuurrnnss  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  hhoouusseess,,  aanndd  ooff  ccoouurrssee  oonnee  nneeeedd  nnoott  llooookk  iinnttoo  tthhee
nnaarrrraattiivvee  pprroocceessss  ttoo  sseeee  iiff  tthhee  hhoouussee  iiss  bbyy  tthhee  sseeaa  oorr  oonn  tthhee  mmoouunnttaaiinn..

PPaappaassppyyrroouu’’ss  ttooppooggrraapphhyy  iiss  nnoott  llaannddssccaappee  ppaaiinnttiinngg..  TThheessee  eelleemmeennttss  aarree  iinneexxttrriiccaabbllyy
pprreesseenntt  ((oorr  aatt  lleeaasstt  tthhaatt’’ss  wwhhaatt  wwee  tthhiinnkk  aatt  ffiirrsstt))  wwiitthhiinn  tthhiinnggss..  IItt  iiss  tthheeyy  tthhaatt  sshhaappee  tthhee  bbaassiiss
ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonnss,,  wwhhiicchh  pprroovviiddee  mmaatteerriiaall,,  ssuubbssttaannccee  aanndd  ssoopphhiissttiiccaattiioonn  iinn  bbootthh  tthhee  nnaattuurraall
aanndd  tthhee  ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  aa  wwoorrlldd  iinn  wwhhiicchh,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  sseeppaarraattee  tthhee  nnaattuurraall  
aanndd  tthhee  ccuullttuurraall  eelleemmeennttss  aarree,,  tthheeyy  aaffffeecctt  oonnee  aannootthheerr,,  ttrraannssffoorrmmiinngg  aanndd  rreeccyycclliinngg
tthheemmsseellvveess  iinn  uunniissoonn..

PPaappaassppyyrroouu  aaccttiivveellyy  bbrriinnggss  uuss  ttoo  ffaaccee  tthhiiss  aassppeecctt,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  mmoottiioonn  aanndd  ssttiillllnneessss
tthhaatt  cchhaarraacctteerriissee  iitt..  YYeett,,  nnoott  ssoo  tthhaatt  wwee  mmaayy  lliimmiitt  oouurrsseellvveess  ttoo  tthhee  vvaanniittyy  ooff  ddoommiinnaattiioonn  oovveerr

AA  ffrraaggmmeenntt  ooff  llaanngguuaaggee  iinn  ssiilleennccee

Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  1:55 PM  Page 16



1918

tthhiinnggss,,  nnoorr  ssoo  tthhaatt  wwee  mmaayy  bbee  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  ssccaallee  ooff  hhuummaann  wwoorrkk  wwhhiicchh  lliinnggeerrss  
iinn  tthhee  rruuiinnss..  PPaappaassppyyrroouu’’ss  wwoorrlldd  ccaannnnoott  bbee  rreeaadd  lliikkee  ssoommeeoonnee’’ss  ffoorrttuunnee  iinn  aa  ccooffffeeee  ccuupp  
aanndd,,  aabboovvee  aallll,,  nneeiitthheerr  ffoorreetteellllss  tthhee  ffuuttuurree  nnoorr  ddeecciipphheerrss  tthhee  ppaasstt..

OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  hheerr  ffooccuuss  ccoouullddnn’’tt  bbee  ffuurrtthheerr  ffrroomm  tthhee  sseeeerr’’ss  aarrtt  aanndd  rroommaannttiicc  aarrcchhaaeeoollooggyy
aanndd  aannttiiqquuaarriiaanniissmm..  IInn  oouurr  ssuurrrroouunnddiinnggss  sshhee  sseeeess  tthhee  ttrraacceess  ooff  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ddeeccaayy  
aass  aann  iimmaaggee  tthhaatt  mmaarrkkss  tthhiinnggss,,  wwhhiicchh  ttrraammpplleess  oonn  wwoorrkkss,,  wwhhiicchh  sshhrriinnkkss  tthhee  sskkiinn  ooff  tthhee  rreeaall
aanndd,,  rraatthheerr  tthhaann  aavveerrttiinngg  oouurr  aatttteennttiioonn  aawwaayy  ffrroomm  iitt,,  iitt  iinntteennssiiffiieess  iitt,,  iinnvviittiinngg  tthhee  ssppeeccttaattoorr  
ttoo  rreeccooggnniissee,,  aalloonngg  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  ttrraacceess,,  hhiiss  oowwnn  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeeccaayy  ooff  tthhiinnggss..

AArrcchhaaeeoollooggyy  eennqquuiirreess  iinnttoo  tthhee  wwoorrlldd’’ss  pprreesseenntt,,  nnoott  iittss  ppaasstt..  IItt  ddooeess  nnoott  sseeeekk  ppeeccuulliiaarriittiieess
aanndd  sseennssiibbiilliittiieess  lloonngg  lloosstt  aanndd  nnooww  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  nnoossttaallggiiaa,,  bbuutt  iinnsstteeaadd  ttuurrnnss  ttoo  ccoonntteemmppllaattee
tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iinn  ffrroonntt  ooff  oouurr  eeyyeess..  PPaappaassppyyrroouu’’ss  wwoorrkk  iiss  ppaaiinntteerrllyy  iinn  aa  ffaasshhiioonn  ffuullll  
ooff  iimmmmeeddiiaaccyy,,  jjuusstt  lliikkee  tthhee  ggrreeaatt  aarrttiissttss  wwhhoo  ccoonncceeiivveedd  mmooddeerrnn  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  aarrtt..  
IItt’’ss  jjuusstt  tthhaatt  MMaanneett’’ss  OOllyymmppiiaa  iiss  ggoonnee,,  tthhee  fflloowweerrss  hhaavvee  wwiitthheerreedd,,  tthhee  ccaatt  oonnllyy  lleefftt  ssccrraattcchheess
oonn  tthhee  wwaallllss  aanndd  ffuurrnniittuurree,,  tthhee  hhoouussee  hhaass  bbeeeenn  aabbaannddoonneedd  ––  jjuusstt  lliikkee  hhuunnddrreeddss  ooff  hhoouusseess  
iinn  MMeettaaxxoouurrggiioo  oorr  PPaannggrraattii,,  FFyylliiss  SSttrreeeett  oorr  TThheesseeiioonn,,  PPaattiissssiiaa  oorr  SSttiillppoonnooss  SSttrreeeett  iinn  AAtthheennss..
DDiillaappiiddaatteedd  hhoouusseess,,  oonnllyy  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ffiinniisshh  tthheemm  ooffff..

IInn  aa  wwaayy  ssiimmiillaarr  ttoo  MMaarrgguueerriittee  YYoouurrcceennaarr,,  PPaappaassppyyrroouu  ssttooiiccaallllyy  aanndd  wwiitthh  aa  cclleeaarr  ccoonnsscciieennccee
ccoonntteemmppllaatteess  tthhee  ““CCoouupp  ddee  ggrrââccee””  ddeeaalltt  bbyy  mmaann  aass  aa  llaasstt  eexxpprreessssiioonn  ooff  hhuummaanniittyy  
iinn  tthhee  iinnhhuummaann  iinnddiiffffeerreennccee  wwhhiicchh  uurrggeess  hhiimm  oonn  iinn  tthhee  ttooiill  ffoorr  ppoowweerr,,  tthhaatt  iiss,,  iinn  tthhee  wwaarr  
ffoorr  ddoommiinnaattiioonn  oovveerr  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee,,  ffoorr  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  iimmaaggee  aanndd  tthhee  mmeeaanniinngg..

TThheerree,,  lloonngg  bbeeffoorree  aannyyoonnee  eellssee,,  PPaappaassppyyrroouu  sseeeess,,  iinn  ffeeaarr,,  tthhee  ffoorreesstt  bbllaazzeess  aass  tthhee  ootthheerr
ssiiddee  ooff  tthhee  llaannddssccaappee,,  aass  tthhee  bbuurrnntt  rreemmaaiinnss  ooff  ppaaiinnttiinngg,,  wwhheerree  LLee  ddééjjeeuunneerr  SSuurr  LL’’HHeerrbbee  hhaass
ggiivveenn  iittss  ppllaaccee  ttoo  ssccoorrcchheedd  eeaarrtthh,,  aanndd  tthhee  rreeccoolllleeccttiioonn  ooff  PPoommppeeiiii  ddooeess  nnoott  sseerrvvee  ttoo  iiddeeaalliizzee
tthhee  ffrroozzeenn,,  ppeettrriiffiieedd  rruuiinn,,  bbuutt,,  rraatthheerr,,  ttoo  eenneerrggiissee  tthhee  mmeemmoorryy  ooff  tthhee  pprreesseenntt,,  tthhee  ddrraammaa  
ooff  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  iinnvviissiibbllee  ssiiddee  ooff  tthhee  vviissiibbllee..  IItt  bbrriinnggss  cclloossee  ttoo  uuss,,  iinn  ffrroonntt  ooff  uuss,,  wwhhaatt  wwee
sseeee  ffrroomm  aaffaarr,,  ffoorr  wwhhiicchh  wwee  mmaayy  ssaayy,,  ““TThheerree  iiss  nnoo  ssmmookkee  wwiitthhoouutt  ffiirree””,,  yyeett  wwee  wwoouulldd  rraatthheerr
gguueessss  aatt  ffiirree  aanndd  ggaazzee  aatt  tthhee  ssmmookkee  ffrroomm  aa  ssaaffee  ddiissttaannccee..

PPaappaassppyyrroouu  sshhoowwss  uuss  wwhhaatt  iiss  nnoott  vviissiibbllee,,  wwhhaatt  wwee  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  sseeee,,  wwhhaatt  tthhee  tteelleevviissiioonn
ddeeaallss  wwiitthh  bbyy  ffoorrccee,,  yyeett  ccaannnnoott  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ppuubblliicc  ddiissccoouurrssee  aannyytthhiinngg  mmoorree  tthhaann  ssttaatteemmeennttss,,
pprroommiisseess,,  eexxccuusseess..  IItt  iiss  aallwwaayyss  aannootthheerr  ttiimmee..  TThhiiss  ‘‘aannootthheerr  ttiimmee’’  iiss  wwhhaatt  ccoonncceerrnnss
PPaappaassppyyrroouu..  TThhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  nnaattuurree,,  tthhee  uurrbbaann  nneett,,  aallll  mmaakkee  uupp  aa  ccoonnssttaanntt  rreeppeettiittiioonn  
ooff  ‘‘aannootthheerr  ttiimmee’’..  IItt  iiss  oonn  tthhaatt  tthhaatt  PPaappaassppyyrroouu’’ss  ccoonntteemmppoorraarryy  aapppprrooaacchh  ffooccuusseess,,  bbeeffoorree  
tthhee  aarrcchhaaeeoollooggiissttss  eevveenn  ssppeeaakk  ooff  pprreevveennttiivvee  aarrcchhaaeeoollooggyy  oorr  ccoonnsseerrvvaattiioonn..

TThhee  aawwaarreenneessss  eennccoouurraaggeedd  bbyy  hheerr  wwoorrkk  hhaass  aa  ssttrroonngg  mmoorraall  aassppeecctt,,  wwhhiicchh  nneevveerrtthheelleessss  
iiss  nnoott  ddiissttiinncctt  oorr  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  ppoolliittiiccaall--ssoocciiaall  oonnee  oorr  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  aaeesstthheettiicc  aanndd  aarrttiissttiicc
oonnee..  TThhiiss  ccrruusstt  ooff  rreeaalliittyy,,  tthhiiss  sskkiinn,,  tthhee  ddeeaadd  cceellllss  aanndd  wwrriinnkklleess  oonn  tthhee  fflleesshh  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  
aarree  tthhee  ssppoottss  ooff  eexxppeerriieenncceedd  lliiffee,,  ooff  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  rreeaalliittyy,,  ooff  tthhee  ffeeeelliinngg  ooff  tthhiinnggss,,  aass  wweellll  aass
ooff  tthhee  ggeenneerroouuss  rreeaaddiinngg  ooff  ssppaaccee  aanndd  ttiimmee  aass  eexxppeerriieenncceedd  ssuurrffaacceess..  TTooggeetthheerr,,  tthheeyy  mmaakkee  uupp
tthhee  ffoollddss  tthhaatt  bbyy  uunnffoollddiinngg  oonnee  ccaann  rreeaadd  tthhee  iinnhheerreenntt  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhiinnggss,,  jjuusstt  lliikkee  lliiffee
sshhaappeess  tthheemm..  TToo  tthhee  ddoommiinnaanntt  iimmaaggee  ooff  aa  ssppoottlleessss  wwoorrlldd  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoonnssuummppttiioonn,,
PPaappaassppyyrroouu  jjuuxxttaappoosseess  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreeccoolllleeccttiioonn;;  sshhee  sshhoowwss,,  wwiitthhoouutt  aa  ttrraaccee  ooff  mmoorraalliizziinngg,,
tthhee  mmoorraalliittyy  tthhaatt  hhoollddss  tthhiinnggss  aanndd  bbeeiinnggss  ttooggeetthheerr  iinn  ddeeccaayy  ––  tthhee  ddeeccaayy  ooff  ttiimmee  bbuutt  aallssoo  
tthhee  ddeeccaayy  wwee  oouurrsseellvveess,,  uunnaawwaarree  aanndd  iinnddiiffffeerreenntt,,  ccaauussee  eevveerryy  ddaayy..

TThhrroouugghh  hheerr  ppaaiinnttiinngg,,  PPaappaassppyyrroouu  ddooeess  nnoott  sseeeekk  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  aa  ffrreessccoo  oorr  tthhee  rreevveellaattiioonn
ooff  aa  hhiiddddeenn  iimmaaggee  oorr  mmeeaanniinngg  iinn  tthhee  rruuiinnss..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  iimmaaggee  aanndd  mmeeaanniinngg  eexxiisstt  pprriioorr  
ttoo  tthhee  ffrreessccoo..  IItt  iiss  tthhiiss  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  aanndd  mmaarrkkeedd  rreeaalliittyy  tthhaatt  sshhee  pprreesseennttss  aanndd  hhiigghhlliigghhttss  aass
tthhee  aarrtt  ooff  wwrriittiinngg  wwhhaatt  iiss  aalliivvee,,  tthhee  aarrtt  ooff  ppaaiinnttiinngg  tthhee  lliivviinngg,,  lliiffee  ssttiillll  wwrreeaatthhiinngg  bbeeffoorree  tthhee  ffiinnaall
ffaallll..  HHeerr  wwoorrkk  iiss  ooppttiimmiissttiicc,,  iinn  ssppiittee  ooff  iittss  ccrriittiiccaall  oouuttllooookk  aanndd  ttoonnee  ooff  pprrootteesstt..  TThhee  hhooppeelleessss
ssiilleennccee  iitt  ccaarrrriieess  wwiitthhiinn  rreessoonnaatteess  wwiitthh  aallll  tthhaatt  iiss  ffiinnaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoommpplleettee  aa  ccyyccllee  ooff  ccrreeaattiivvee
pprroocceessss,,  ssttiillll  ppeennddiinngg  aanndd  uunnddooccuummeenntteedd  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  ppaaiinnttiinngg..

TThhee  ssiilleennccee  tthhaatt  nnoouurriisshheess  PPaappaassppyyrroouu’’ss  wwoorrkk  iiss  nnoott  ffaaiilluurree  ttoo  ssppeeaakk..  IItt  iiss  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  
ooff  ppooeettrryy,,  aanndd  ppooeettrryy  ccoommpplleetteess  tthhee  eeccoonnoommyy  ooff  ffoorrmm  aanndd  llaanngguuaaggee..  IItt  iiss  tthhiiss  eeccoonnoommyy  tthhaatt

sshhee  ppuuttss  uupp  aaggaaiinnsstt  ccoonnssuummeerriisstt  eeccoonnoommyy..  TThhaatt  wwhhiicchh  rreemmaaiinnss,,  wwhhiicchh  eenndduurreess,,  wwhhiicchh
ssuurrvviivveess,,  pprroodduucciinngg  mmeeaanniinngg  aanndd  eemmbbrraacciinngg  lliiffee..

FFiinnaallllyy,,  iinn  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy,,  ffoorr  ssoommeeoonnee  wwhhoo  ssaaww  tthhee  wwaallllss  ffuullll  ooff  tthhee  ttrraacceess  mmaaddee  
ffrroomm  bbuulllleettss  dduurriinngg  tthhee  CCiivviill  WWaarr  oorr  tthhee  GGeerrmmaann  OOccccuuppaattiioonn,,  wwhhoo  ssaaww  tthhee  ppoolliittiiccaall  ggrraaffffiittii  
aanndd  tthhee  ppaattcchheess  oonn  tthheemm  aass  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  ppoolliittiiccaall  hhiissttoorryy,,  oonnee  ooff  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr
iimmmmeeddiiaaccyy  tthhaann  aannyy  ppuubblliicc  ssppeeeecchh  tthhaatt  aatttteemmpptteedd  ttoo  aapppprroopprriiaattee  tthheemm  ffrroomm  aa  bbaallccoonnyy,,
PPaappaassppyyrroouu  sseeeess  tthhee  wwaallllss  ttaallkkiinngg  ––  ssppeeaakkiinngg  ooff  hhiissttoorryy..  FFoorr  ssoommeeoonnee  wwhhoo  ssaaww  hhooww  tthhee  mmoorree
iimmmmeeddiiaattee  aanndd  ssuubbssttaannttiiaall  ppaaiinnttiinngg  ggeessttuurree  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  ggeenneerraattiioonn  hhoonnoouurreedd  tthhee  wwaallllss  oorr
aalllloowweedd  tthhee  bbllaannkk  ssuurrffaaccee  ttoo  sshhooww  tthhrroouugghh  tthhee  ccaannvvaass,,  oorr  wwhhoo  rreeaaddss  tthhee  sshhaaddoowwss  
aanndd  rreefflleeccttiioonnss  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  hhiigghhlliigghhttss,,  tthhee  ssppoottss,,  tthhee  nneeoonn  lliigghhttss,,  tthhee  ssiiggnnss,,  tthhee  ssyymmbboollss
wwhhiicchh  ttrraannssffoorrmm  tthhee  cciittyy  wwaallllss  iinnttoo  tthhee  ppaaggeess  ooff  aann  uunnwwrriitttteenn  hhiissttoorryy,,  PPaappaassppyyrroouu  ssyynntthheessiisseess
iinn  hheerr  wwoorrkk  tthheessee  ssccaatttteerreedd  ppaaggeess  aanndd  ffrraaggmmeennttaarryy  gglliimmppsseess  ooff  mmeemmoorryy  iinnttoo  aa  uunniiffiieedd  nneett,,  
aa  ssppiiddeerr’’ss  wweebb  ppeerrhhaappss,,  bbuutt  aabboovvee  aallll  aa  nneettwwoorrkk  ooff  lliiffee,,  oonnee  tthhaatt  jjooiinnss  ttooggeetthheerr  iinnnneerr  
aanndd  oouutteerr  rreeaalliittyy,,  bbrriinnggiinngg  tthheemm  iinnttoo  ddiirreecctt  ccoommmmuunniioonn..  AA  nneettwwoorrkk  ooff  eexxppeerriieenncciinngg  aanndd  ffeeeelliinngg
ttiimmee  aass  aa  ccuurrrreenntt,,  pprreesseenntt,,  iinntteelllliiggeenntt  ddiimmeennssiioonn  aanndd  ssuurrffaaccee  ooff  mmeeaanniinngg,,  ooff  bbootthh  tthhee  hhuummaann
aaccttiioonn  aanndd  ppeerrcceeppttiioonn..

JJuusstt  lliikkee  PPrroouusstt  rreeaaddss,,  iinn  VVeerrmmeeeerr’’ss  ppaaiinnttiinngg,,  tthhaatt  ssmmaallll  yyeellllooww  ppiieeccee  ooff  wwaallll  aass  aa
mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  ttiimmee  aanndd  mmeemmoorryy  tthhaatt  bbeelloonnggss  ttoo  eevveerryyoonnee  aanndd  nnoo  oonnee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,
yyeett  wwhhoossee  aawwaarreenneessss,,  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  ppeerrcceeppttiioonn  aawwaakkeenn  aanndd  ccoonnnneecctt  wwiitthh  tthhee  ffuunnddaammeennttaall
eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  oonnllooookkeerr,,  PPaappaassppyyrroouu,,  wwiitthhoouutt  iilllluussttrraattiinngg,,  wwiitthhoouutt  nnaarrrraattiinngg,,  wwiitthhoouutt
rreeffeerrrriinngg,,  eessttaabblliisshheess  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ffoorr  ssoommeeoonnee  eellssee  ttoo  sseeee  wwhhaatt  iiss
aallrreeaaddyy  vviissiibbllee,,  eevveenn  iiff  nnoott  aatt  ffiirrsstt  ssiigghhtt..  TThhaatt  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ooffffeerr  yyoouu  aannyytthhiinngg  ttoo  sseeee,,  wwhhiicchh
iiss  nnoott  aa  sshhooww,,  wwhhiicchh  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  aa  sshhooww..  WWiitthh  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  ooff  aann  aarrttiisstt  wwhhoo
kknnoowwss  tthhaatt  aarrtt  ggiivveess  rriissee  ttoo  qquueessttiioonnss,,  tthhaatt  iitt  sshhaarreess  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  iiss  aawwaakkeenn  wwiitthhiinn  iitt  bbyy  
tthhee  ccrraacckkss  aanndd  wwoouunnddss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aarroouunndd  uuss..

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  oouurr  ssoocciieettyy  aanndd  oouurr  ttiimmeess  pprrooppoossee  iinnsstteeaadd  aa  bbrraanndd  nneeww,,  uunnuusseedd,,
pprrootteecctteedd,,  lluuxxuurriioouuss  rreeaalliittyy  iinn  mmiinntt  ccoonnddiittiioonn  iinn  aa  ppllaassttiicc  wwrraapp,,  wwhhiicchh  ooff  ccoouurrssee  wwiillll  ssoooonn  eenndd
uupp  iinn  aa  llaannddffiillll  oonnllyy  ttoo  bbee  ddiissccoovveerreedd,,  yyeeaarrss  llaatteerr,,  bbyy  ssoommeeoonnee  dduurriinngg  aa  rreeccyycclliinngg  pprroocceessss,,  jjuusstt
lliikkee  oouurr  ggrraannddmmootthheerrss  uusseedd  ttoo  ffiinndd  ttooyyss  tthhaatt  hhaadd  oonnccee  bbeeeenn  nneeww,,  bbrriiddaall  ggoowwnnss  ssttiillll
uunnccrreeaasseedd,,  aanndd  ootthheerr  oonnccee  vvaalluuaabbllee  oobbjjeeccttss  iinn  aa  ssttoorree  rroooomm,,  ssuuiittccaassee,,  cchheesstt,,  oorr  bbuunnddllee..

PPaappaassppyyrroouu,,  tthheerreeffoorree,,  bbeeggiinnss  bbyy  uunnffoollddiinngg  tthhee  bbuunnddllee  aanndd  pprroovviiddiinngg  tthhee  ppaassssaaggee  ffrroomm  
tthhee  ssttoorree  rroooomm  ooff  tthhee  eexxppeerriieenncceedd  ppaasstt  oorr  tthhee  ppaasstt  ttoo  bbee  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ooff  aann  aawwaarreenneessss  tthhaatt
aawwaakkeennss  aatt  tthhee  vveerryy  mmoommeenntt  wwhheenn  tthhee  lliigghhtt  ffaallllss  oonn  tthhiinnggss  aanndd  eennaabblleess  tthhaatt  tthhiinn  ssuurrffaaccee  
ooff  sskkiinn  ttoo  bbeeccoommee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  aa  ppeerrssppeeccttiivvee  iinn  ttiimmee,,  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  tthhaatt  aa  wwiinnddooww
pprroovviiddeedd  tthhee  ppaassssaaggee  ffoorr  aa  ppeerrssppeeccttiivvee  iinn  ssppaaccee  ffiivvee  hhuunnddrreedd  yyeeaarrss  aaggoo..  IInnsstteeaadd  ooff  iimmiittaattiinngg
tthhee  aarrcchhaaeeoollooggiisstt’’ss  jjoobb  lliikkee  sseevveerraall  aarrttiissttss  ddiidd  iinn  tthhee  11997700ss  ((wwhhoo  aarree  ssttiillll  aatt  iitt,,  lliikkee  cchhiillddrreenn
ppllaayyiinngg  tthhee  ddooccttoorr)),,  PPaappaassppyyrroouu  ssiimmppllyy  lleeaarrnntt  hhooww  ttoo  sshhaarree  tthhee  qquueessttiioonnss  ppoosseedd  iinn  
tthhee  pprreesseenntt  bbyy  ccoonntteemmppllaattiinngg  ssoommeetthhiinngg  aappppaarreennttllyy  ddeevvooiidd  ooff  mmeeaanniinngg  aanndd  bbyy  tthhee  ssiilleenncceess
tthhaatt  mmaakkee  uuss,,  nnoott  ttoo  ffoorrggeett  oouurrsseellvveess  vviiss--àà--vviiss  llaanngguuaaggee  bbuutt,,  rraatthheerr,,  ttoo  lliisstteenn  ttoo  iittss  rreessoonnaanncceess
iinn  aallll  tthhaatt  iiss  aarroouunndd  uuss  aanndd  wwiitthhiinn  uuss..

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  wwiitthh  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  aanndd  eexxcciitteemmeenntt  tthhaatt  wwee  pprreesseenntt  aann  eexxhhiibbiittiioonn  aatt  
tthhee  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  tthhaatt,,  iinn  tthhee  ddiinn  aanndd  ccoonnffuussiioonn  tthhaatt  pprreevvaaiill
aarroouunndd  uuss,,  sseerrvveess  ttoo  rreemmiinndd  uuss,,  tthhrroouugghh  3300  yyeeaarrss  ooff  ssyysstteemmaattiicc,,  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss
wwoorrkk  bbyy  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu,,  hhooww  ttoo  ttaakkee  aa  ddeeeepp  bbrreeaatthh  aanndd  llooookk  aatt  wwhhaatt  iiss  aarroouunndd  uuss  iinn  oorrddeerr
ttoo  sseeee,,  aalloonngg  wwiitthh  wwhhaatt  ppaasssseess,,  wwhhaatt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  lliivvee,,  ttoo  rreessiisstt,,  ttoo  ccaarrrryy  iinnssiiddee  aa  ppaarrtt  ooff  oouurr
oowwnn  lliivveess,,  wwhhaatt  nnoo  iimmaaggee  ccaann  ccaappttuurree,,  yyeett  ppaaiinnttiinngg  wwiillll  nneevveerr  cceeaassee  ttoo  nnoouurriisshh  aanndd  sseeeekk..

DDeennyyss  ZZaacchhaarrooppoouullooss
AArrtt  hhiissttoorriiaann,,
AArrttiissttiicc  ddiirreeccttoorr,,  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt
FFeebbrruuaarryy  22000099
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ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  χχωωρρίίζζεεττααιι  σσεε  εεννόόττηηττεεςς..  ΑΑππόό  τταα  ««ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα»»  
κκααιι  τταα  ««BBaaaallbbeekkss»» µµέέχχρριι  κκααιι  ττιιςς  ππιιοο  ππρρόόσσφφααττεεςς  ««ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς»»,,  ααυυττόό  πποουυ  κκάάννεειι
ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  νναα  ξξεεχχωωρρίίζζεειι  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυ,,  εείίννααιι  ηη  εεµµµµοοννήή  ττηηςς  σσττηηνν  ππααρρααττήήρρηησσηη  
κκααιι  σσττηηνν  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  µµοορρφφώώνν,,  πποουυ  δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  ττυυχχααίίαα,,  χχωωρρίίςς  νναα  ττιιςς  σσχχεεδδιιάάζζεειι  κκααννεείίςς,,
λλόόγγωω  ττοουυ  εείίδδοουυςς  κκααιι  ττηηςς  υυφφήήςς  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί..  ΌΌµµωωςς,,  ααυυττόό  πποουυ  δδιιααφφοορροοπποοιιεείί  
ττηη  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ααππόό  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  πποουυ,,  κκυυρρίίωωςς,,  ααππόό  ττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  ’’5500
σσττρράάφφηηκκαανν  σσεε  δδιιεεθθννέέςς  εεππίίππεεδδοο  σστταα  δδιιάάφφοορραα  ««έέττοοιιµµαα»»  υυλλιικκάά  ((nnoouuvveeaauu  rreeaalliissmmee,,  aarrttee  ppoovveerraa,,
aarrtt  bbrruutt,,  κκ..λλππ..)),,  εείίννααιι  όόττιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  δδεενν  εεσσττιιάάζζεεττααιι  ααππλλάά  σσττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ααυυττοούύσσιιωωνν,,
έέττοοιιµµωωνν  υυλλιικκώώνν..  ΑΑυυττόό  πποουυ  κκυυρρίίωωςς  ττηηνν  εεννδδιιααφφέέρρεειι  εείίννααιι  ηη  ύύλληη,,  ττοο  υυλλιικκόό,,  ωωςς  φφοορρέέααςς  εειικκόόννωωνν..  
ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  ααυυττήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ξξεεκκιιννάάεειι  γγιιαα  ττηη  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµεε  ττηηνν  εεππιισσήήµµααννσσηη  
ττοουυ  υυλλιικκοούύ  κκααιι,,  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  µµεε  ττηηνν  υυπποοββοοηηθθηηττιικκήή  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππάάννωω  
σσττηηνν  εεππιιλλεεγγµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ττωωνν  µµοορρφφώώνν  πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  εειικκόόννεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ττηηςς  έέχχοουυνν
ππρροοσσφφεερρθθεείί,,  σσεε  µµεεγγάάλλοο  ββααθθµµόό,,  έέττοοιιµµεεςς  ααππόό  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττηηνν  ύύλληη..

ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  δδοουυλλεεύύεειι  µµεε  σσππάάννιιαα  υυπποοµµοοννήή,,  σσυυννέέππεειιαα  κκααιι  εεππιιµµοοννήή,,
ααννααννεεώώννοοννττααςς  σσυυγγχχρρόόννωωςς  δδυυννααµµιικκάά  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ιιδδίίωωµµαα  χχωωρρίίςς,,  όόµµωωςς,,  νναα  ππααρρεεκκκκλλίίννεειι
σσττοο  εελλάάχχιισσττοο  ααππόό  ττηηνν  κκυυρρίίααρρχχηη  ιιδδέέαα  ττηηςς  εειικκόόννααςς,,  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  σσηηµµαασσίίαα  εεννιισσχχύύεεττααιι  ααππόό  
ττηη  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  κκάάπποοιιωωνν  ννοοηηµµααττιικκώώνν  ααλλλλάά  κκααιι  µµοορρφφιικκώώνν  σσττααθθεερρώώνν,,  πποουυ  ηη  ίίδδιιαα  θθέέττεειι..  
ΜΜεε  ττηη  σσυυννδδρροοµµήή  ττοουυςς,,  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύεεττααιι  έέννννοοιιεεςς  σσαανν  ααυυττήήνν  ττοουυ  φφαανντταασσττιικκοούύ,,  
ττοουυ  ππρρααγγµµααττιικκοούύ,,  ττοουυ  εεππιιννοοηηµµέέννοουυ,,  µµέέσσωω  ττηηςς  ααπποοττύύππωωσσηηςς  µµιιααςς  ττυυχχααίίααςς  εειικκόόννααςς  
κκααιι  ττηηνν  ααννααγγωωγγήή  ττηηςς  σσεε  κκααλλλλιιττεεχχννιικκόό  γγεεγγοοννόόςς..  ΜΜπποορρεείί  ηη  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  νναα  ββρρήήκκεε  
µµίίαα  σσυυγγγγεεννήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  σστταα  γγρρααφφόόµµεενναα  ττοουυ  LLeeoonnaarrddoo  ««……νναα  κκοοιιττάάςς  κκάάττιι  λλεεκκιιαασσµµέέννοουυςς  
ααππόό  υυγγρραασσίίαα  ττοοίίχχοουυςς,,  ήή  φφττιιααγγµµέέννοουυςς  ααππόό  πποοιικκιιλλόόχχρρωωµµεεςς  ππέέττρρεεςς..  ΑΑνν  έέχχεειιςς  νναα  εεππιιννοοήήσσεειιςς
κκάάπποοιιοο  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  θθαα  δδιιαακκρρίίννεειιςς  σσ’’  ααυυττάά  ττηηνν  εειικκόόνναα  ττοοππίίωωνν  σσττοολλιισσµµέέννωωνν  µµεε  ββοουυννάά,,  εερρεείίππιιαα,,
ββρράάχχοουυςς,,  δδάάσσηη,,  ππλλααττιιοούύςς  κκάάµµπποουυςς,,  λλόόφφοουυςς  κκααιι  κκοοιιλλάάδδεεςς  όόλλωωνν  ττωωνν  εειιδδώώνν……»»..11

ΗΗ  ααννααζζήήττηησσηη  κκααιι  ηη  ααννάάγγννωωσσηη  ττωωνν  εειικκόόννωωνν  σσττηηνν  ύύλληη  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  µµίίαα  κκοοιιννήή  γγννωωσσττιικκήή
δδιιεερργγαασσίίαα  ττοουυ  υυπποοσσυυννεείίδδηηττοουυ  ααππόόλλυυτταα  σσυυννδδεεδδεεµµέέννηη  µµεε  ττιιςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  ττοουυ  σσυυννεειιρρµµοούύ..  
ΑΑυυττόό,,  όόµµωωςς,,  πποουυ  δδιιααφφοορροοπποοιιεείί  ττηηνν  τταακκττιικκήή  ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ααππόό  ττηη  σσυυννήήθθηη
ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  µµιιααςς  φφόόρρµµααςς  εείίννααιι  ηη  ααιισσθθηηττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  κκααιι  ηη  πποοιιηηττιικκήή  ααππόόδδοοσσήή  ττηηςς..  
ΜΜεε  σσααφφώώςς  ζζωωγγρρααφφιικκόό,,  εεάάνν  κκααιι  ααννττιισσυυµµββααττιικκόό  ττρρόόπποο,,  εεννττοοππίίζζεειι  κκααιι  ππααρρααθθέέττεειι  φφυυσσιικκάά
γγεεγγοοννόότταα  κκααιι  τταα  ππεερριι--γγρράάφφεειι  εείίττεε  ααννααφφεερρόόµµεεννηη  σσεε  µµίίαα  µµεεγγάάλληη  εεννιιααίίαα  εεππιιφφάάννεειιαα  ((ξξύύλλοο,,
λλααµµααρρίίνναα,,  ττοοίίχχοο,,  µµωωσσααϊϊκκάά,,  κκ..λλππ..))  εείίττεε  σσυυµµππααρρααθθέέττοοννττααςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ύύλλεεςς  
κκααιι  δδηηµµιιοουυρργγώώννττααςς  έέττσσιι  έένναα  πποολλυυσσήήµµααννττοο  ννοοηηττιικκόό  κκααιι  ααιισσθθηηττιικκόό  ππααζζλλ..  ΟΟιι  ππλλαασσττιικκοοίί  χχεειιρριισσµµοοίί
ττηηςς  δδεενν  έέχχοουυνν  άάλλλλοο  σσττόόχχοο  ααππόό  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  δδυυννααττήή  ααννάάγγννωωσσηη  ττωωνν  σσχχηηµµάάττωωνν  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα
ττωωνν  υυλλώώνν..  ΌΌµµωωςς,,  οοιι  ααννααγγννώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοττεείίννεειι  εείίννααιι  κκααιι  σσυυννεειιδδηηττάά  πποολλλλααππλλέέςς..  ΘΘέέττοοννττααςς  σσυυχχννάά

ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΚΚΟΟΣΣΚΚΙΙΝΝΑΑ

ττοο  υυπποοββοοηηθθηηττιικκόό  ττηηςς  σσχχέέδδιιοο  γγύύρρωω  ααππόό  έένναα  εεππιιλλεεγγµµέέννοο  σσττααθθεερρόό  σσηηµµεείίοο,,  εεππιιττυυγγχχάάννεειι  
ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  δδεεδδοοµµέέννοουυ  σσηηµµεείίοουυ  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  εειικκόόννεεςς--ιισσττοορρίίεεςς..

ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  vviiddeeoo  cclliipp  ααρρχχιικκάά  εεππεεξξεερργγαασσµµέέννοουυ  ψψηηφφιιαακκάά,,  σσααφφώώςς  χχωωρρίίςς  ππρρόόθθεεσσηη
οοιικκεειιοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  ττεεχχννοολλοογγιικκώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  ττηηςς  εειικκαασσττιικκήήςς
ττηηςς  έέκκφφρραασσηηςς,,  ααλλλλάά  µµόόννοονν  µµεε  ττηη  λλοογγιικκήή  ττηηςς  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  εεννόόςς  σσυυσσττήήµµααττοοςς  
πποουυ  ττηηςς  ππααρρέέχχεειι  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  δδυυννααττήή  εειικκοοννοογγρράάφφηησσηη  µµιιααςς  ππααλλιιάάςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίααςς,,  εεππιιττρρέέππεειι  
σσττηη  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  νναα  ππρροοββάάλλλλεειι  ττοο  σσκκεεππττιικκόό  κκααιι  ττηη  λλοογγιικκήή  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς..

ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι  ιιδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  γγιιαα  νναα  µµηηνν  ππααρραασσυυρρθθεείί  κκααννεείίςς  ααππόό  ττηηνν  ααµµεεσσόόττηητταα  
κκααιι  ττηηνν  φφααιιννοοµµεεννιικκήή  ααππλλόόττηητταα  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  δδεείίχχννεειι  δδιιααττεεθθεειιµµέέννηη  νναα  εεξξηηγγήήσσεειι  τταα  ππάάνντταα..  
ΕΕίίννααιι  ααλλήήθθεειιαα  όόττιι  ηη  σσύύννδδεεσσηη  µµεε  τταα  ππααιιδδιικκάά  γγρρααφφιισσττιικκάά  ππααιιγγννίίδδιιαα  ττωωνν  κκρρυυµµµµέέννωωνν  εειικκόόννωωνν  
σσττιιςς  εεφφηηµµεερρίίδδεεςς  εείίννααιι  ππρροοφφααννήήςς,,  όόππωωςς  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  ααλλήήθθεειιαα  όόττιι  ηη  ««ππααγγωωµµέέννηη»»  ττηηλλεεοοππττιικκήή
εειικκόόνναα  πποουυ  ππρροοββάάλλεειι  ααλλλλεεππάάλλλληηλλεεςς  εειικκόόννεεςς  σσττοο  σσττααθθεερρόό  φφόόννττοο  ττηηςς,,  εεννααλλλλαασσόόµµεεννεεςς,,
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  µµεεττααττόόππιισσηη  ττηηςς  γγρρααφφήήςς  γγύύρρωω  ααππόό  ττηη  σσττααθθεερρήή  κκηηλλίίδδαα  µµιιααςς  µµιικκρρήήςς  ψψηηφφίίδδααςς
ττοουυ  µµωωσσααϊϊκκοούύ,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  ααυυττήή  νναα  µµεεττααττρρέέππεεττααιι  ααννάάλλοογγαα  σσεε  µµάάττιι  σσκκύύλλοουυ,,  οουυρράά  γγάάττοουυ,,
φφύύλλλλωωµµαα  δδέέννδδρροουυ  κκ..λλππ..,,  µµπποορρεείί  νναα  εεκκλληηφφθθεείί  ωωςς  ππρρωωττόόλλεειιαα  µµοορρφφήή  vviiddeeoo  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς..  
ΌΌµµωωςς,,  ηη  ««εεύύκκοολληη»»  ααυυττήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  ππρροοδδίίδδεειι,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  κκααττοοχχήή  εεννόόςς
ππρροοσσωωππιικκοούύ  ααυυθθεεννττιικκοούύ  λλεεξξιιλλοογγίίοουυ  κκααιι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ππλλαασσττιικκήήςς  εερρµµηηννεείίααςς  κκάάπποοιιωωνν  εεννννοοιιώώνν,,
κκααιι  όόλλοο  ττοο  µµεεγγααλλεείίοο  ττηηςς  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς  ππρράάξξηηςς..  ∆∆ιιόόττιι,,  εεννώώ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ««εεγγκκλλωωββιισσµµέέννηη»»  σσ’’  έένναα
ππεεππεερραασσµµέέννοο  ππλλααίίσσιιοο,,  ηη  κκααλλλλιιττέέχχννιιςς  κκααττοορρθθώώννεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάσσεειι  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  µµεε  µµίίαα  ππααρράάδδοοξξηη
δδυυννααττόόττηητταα  πποουυ  σσυυννδδυυάάζζεειι  ττηη  σσυυλλλλοογγιικκήή  ααννααγγννωωσσιιµµόόττηητταα  µµεε  µµιιαα  σσυυννεεχχήή  µµεεττααββλληηττόόττηητταα  
πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  κκααθθααρράά  υυπποοκκεειιµµεεννιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..

ΗΗ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµεε  ττρρυυφφεερρόόττηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  ααπποοφφαασσιισσττιικκόόττηητταα  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ψψάάχχννεειι  
ττιιςς  ύύλλεεςς  ττηηςς,,  έέττσσιι  όόππωωςς  ττυυχχααίίαα  ττιιςς  σσυυννααννττάάεειι,,  όόχχιι  ωωςς  rreeaaddyy  mmaaddee,,  ααλλλλάά  ωωςς  εενν  δδυυννάάµµεειι
ζζωωγγρρααφφιικκέέςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,  ππεεδδίίαα  ππρροοββοολλήήςς  εειικκόόννωωνν..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  οουυσσιιαασσττιικκάά  ξξεεκκιιννάάεειι  όότταανν
ααπποοσσππάάεειι  ττοο  υυλλιικκόό  ααππόό  ττοονν  χχώώρροο  εεύύρρεεσσήήςς  ττοουυ..  ΓΓιιααττίί  εεππεεµµββααίίννεειι  σσ’’  ααυυττόό  σσ’’  έένναα  µµεετταα--χχρρόόννοο,,
ππρροοσσδδίίδδοοννττααςς  µµεε  ττηηνν  εεππέέµµββαασσήή  ττηηςς  σσττοο  ττυυχχααίίοο  εεύύρρηηµµαα  ττοο  κκύύρροοςς  κκααιι  ττηη  ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  έέρργγοουυ
ττέέχχννηηςς..  ΗΗ  ιιδδιιααιιττεερρόόττηητταα  κκααιι  ηη  ιιδδιιοοµµοορρφφίίαα  ττοουυ  υυλλιικκοούύ  ττηηνν  οοδδηηγγοούύνν  σστταα  θθέέµµααττάά  
ττηηςς  κκααιι  τταα  εειιδδιικκάά  µµοορρφφοολλοογγιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  εεππιιµµέέρροουυςς  εεππιιφφααννεειιώώνν  όόχχιι  µµόόννοονν  
ττηηςς  υυππααγγοορρεεύύοουυνν  ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  ζζωωγγρρααφφιικκόό  ήή  ππλλαασσττιικκόό  χχεειιρριισσµµόό  ααλλλλάά  κκααιι  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν
ααυυττόόννοοµµαα  κκααιι  εεννεερργγάά  σσττηη  σσύύννθθεεσσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  εειικκόόννααςς..  ΈΈττσσιι  ααππόό  τταα  ««EEππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη»»  
ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ’’7700  µµέέχχρριι  ττιιςς  ««ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς»»  ττοουυ  11999966--11999977
ππααρραακκοολλοουυθθοούύµµεε  ππώώςς  ααππόό  ττηηνν  ααππλλοούύσσττααττηη  µµοορρφφήή  ττηηςς  εεππιισσήήµµααννσσηηςς  
ττωωνν  µµιικκρροοχχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττήήςς  κκάάθθεε  εεππιιφφάάννεειιααςς  ππρροοχχωωρράάεειι  σσττηηνν  ππεερριι--γγρρααφφήή,,  δδηηλλααδδήή  
ττηη  σσχχεεδδίίαασσηη  ττωωνν  ττυυχχααίίωωνν  σσχχηηµµάάττωωνν  σσττιιςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς..  
ΣΣτταα  ππρρώώτταα  έέρργγαα,,  σσττιιςς  ««ΓΓεεωωγγρρααφφίίεεςς»»  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  σστταα  ««ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα»»,,  ππααρρεεµµββααίίννεειι  
σσεε  µµεεγγάάλλεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς  µµεε  ζζωωγγρρααφφιικκέέςς  ήή  άάλλλλεεςς  ππρροοσσθθήήκκεεςς  πποουυ  εεννιισσχχύύοουυνν  ααυυττόό  πποουυ  
θθαα  µµπποορροούύσσααµµεε  νναα  οοννοοµµάάσσοουυµµεε  ««εειικκοοννοοπποοιιηηττιικκήή  δδυυννααττόόττηητταα  ττηηςς  ύύλληηςς»»..  ΣΣτταα  ««BBaaaallbbeekkss»»  
ηη  έέννττοοννηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  όόγγκκοουυ  υυππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ααννάάγγλλυυφφοο  χχααρραακκττήήρραα  ττωωνν  ααπποοττοοιιχχιισσµµέέννωωνν
εεππιιφφααννεειιώώνν..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  σσυυµµββααίίννεειι  κκααιι  σσττιιςς  ««ΦΦωωττιιέέςς  σσττηηνν  ΠΠόόλληη»»,,  όόπποουυ  ηη  ππρροοσσθθήήκκηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ
φφωωττόόςς  εεννιισσχχύύεειι  ττηηνν  εεννττύύππωωσσηη  ττηηςς  φφλλόόγγααςς..  ΣΣττιιςς  ««ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  ΕΕιικκόόννεεςς»»  τταα  µµωωσσααϊϊκκάά  ππλλαακκάάκκιιαα  
δδεε  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηη  σσυυννήήθθηη  οορριιζζόόννττιιαα  θθέέσσηη  ττοουυςς  σσττοο  δδάάππεεδδοο,,  ααλλλλάά  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  κκάάθθεετταα  
σσττοο  χχώώρροο,,  σσττοονν  ττοοίίχχοο  ήή  σσεε  ααννααλλόόγγιιαα  σσαανν  ααννοοιιχχττάά  ββιιββλλίίαα,,  µµεε  σσττόόχχοο  νναα  εεννιισσχχυυθθεείί  
ηη  ααννααγγννωωσσιιµµόόττηηττάά  ττοουυςς..

ΣΣττιιςς  ««ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς»»  τταα  δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  κκααιι  ύύλληηςς  σσττοοιιχχεείίαα  
ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς,,  ττοοπποοθθεεττηηµµέένναα  ττοο  έένναα  δδίίππλλαα  σσττοο  άάλλλλοο  σσεε  εεννόόττηηττεεςς,,  σσυυννθθέέττοουυνν  φφαανντταασσττιικκέέςς
ιισσττοορρίίεεςς,,  πποουυ  κκααθθέέννααςς  µµπποορρεείί  µµόόννοοςς  ττοουυ  νναα  φφττιιάάξξεειι  ξξεεκκιιννώώννττααςς  σσττηηνν  ττύύχχηη  ααππόό  κκάάπποοιιαα  φφόόρρµµαα
πποουυ  ηη  κκααλλλλιιττέέχχννιιςς  φφρρόόννττιισσεε  εεππιιµµεελλώώςς  νναα  ππρροοββάάλλεειι..  ΈΈττσσιι  ηη  κκάάθθεε  εεννόόττηητταα  µµπποορρεείί  νναα  ««δδιιηηγγεείίττααιι»»
µµίίαα  ππεερριιππέέττεειιαα,,  νναα  ππεερριιγγρράάφφεειι  έένναα  ττοοππίίοο  ήή  νναα  σσηηµµααττοοδδοοττεείί  µµίίαα  δδιιααδδρροοµµήή,,  ααυυττοοττεελλώώςς  ήή  
σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµ’’  ααυυττήήνν  πποουυ  ππρροοηηγγεείίττααιι,,  µµ’’  ααυυττήήνν  έέππεεττααιι  ήή  αακκόόµµηη  κκααιι  µµεε  ττιιςς  δδύύοο..  ΟΟιι  ιισσττοορρίίεεςς
µµεεγγααλλώώννοουυνν,,  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  ππεερριιππλλέέκκοοννττααιι  ήή  εεξξοοµµααλλύύννοοννττααιι  ααυυθθααίίρρεετταα,,  όόππωωςς  ααυυθθααίίρρεεττηη  εείίννααιι
κκααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  ππρροοσσφφοορράά..

ΗΗ  ύύλληη  ωωςς  φφοορρέέααςς  εειικκόόννωωνν

11..  LLeess  ccaarrnneettss  ddee
LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii..
PPrréécceepptteess  dduu  ppeeiinnttrree..
MM..  SS..  22003388..  BBiibbll
NNaattiioonnaallee  2222VV..
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RReennaa  PPaappaassppyyrroouu’’ss  ooeeuuvvrree  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  uunniittss..  FFrroomm  tthhee  ““MMaaggiicc  RRoooommss””  aanndd  ““BBaaaallbbeekkss””  
ttoo  tthhee  mmoorree  rreecceenntt  ““SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,””  wwhhaatt  ddiissttiinngguuiisshheess  hheerr  wwoorrkk  iinn  iittss
eennttiirreettyy  iiss  hheerr  oobbsseessssiioonn  wwiitthh  ssttaarriinngg  aatt  aanndd  ddeessccrriibbiinngg  ffoorrmmss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  dduuee  
ttoo  tthhee  ttyyppee  aanndd  tteexxttuurree  ooff  tthhee  mmaatteerriiaallss  sshhee  uusseess..  HHoowweevveerr,,  wwhhaatt  sseeppaarraatteess  PPaappaassppyyrroouu
ffrroomm  tthhoossee  ootthheerr  aarrttiissttss  iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aarreennaa  wwhhoo,,  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  5500ss,,  ttuurrnneedd  ttoo  vvaarriioouuss
““rreeaaddyy””  mmaatteerriiaallss  ((nnoouuvveeaauu  rreeaalliissmmee,,  aarrttee  ppoovveerraa,,  aarrtt  bbrruutt,,  eettcc)),,  iiss  tthhaatt  hheerr  iinntteerreesstt  ddooeess  nnoott
ffooccuuss  ssiimmppllyy  oonn  tthhee  uussee  ooff  iiddeennttiiccaall,,  aavvaaiillaabbllee  mmaatteerriiaallss..  WWhhaatt  iinntteerreessttss  hheerr  mmoosstt  
iiss  tthhee  mmaatttteerr,,  tthhee  mmaatteerriiaall  ppeerr  ssee,,  aass  aa  bbeeaarreerr  ooff  iimmaaggee..  TThhiiss  ccrreeaattiivvee  pprroocceessss  bbeeggaann  ffoorr  hheerr
wwiitthh  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  aanndd  tthheenn  wwiitthh  hheerr  oowwnn  ssuubbsseerrvviieenntt  ddrraawwiinngg  ooff  ffoorrmmss
oonn  tthhee  sseelleecctteedd  ssuurrffaaccee,,  wwhhiicchh  lleedd  ttoo  iimmaaggeess  tthhaatt  pprreesseenntteedd  tthheemmsseellvveess  ttoo  hheerr  ttoo  aa  llaarrggee
eexxtteenntt  rreeaaddyy  ffrroomm  tthhee  mmaatttteerr  iittsseellff..

PPaappaassppyyrroouu  hhaass  wwoorrkkeedd  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  wwiitthh  aa  rraarree  ccoonnssiisstteennccyy  aanndd  ppeerrssiisstteennccee  wwhhiillee
ddyynnaammiiccaallllyy  rreenneewwiinngg  hheerr  ppeerrssoonnaall  iiddiioomm,,  nnoott  ddeevviiaattiinngg  eevveenn  sslliigghhttllyy  ffrroomm  tthhee  ddoommiinnaanntt  iiddeeaa
ooff  tthhee  iimmaaggee  wwhhoossee  mmeeaanniinngg  iiss  iinntteennssiiffiieedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssoommee  mmeennttaall  aanndd  ffoorrmmaall
ccoonnssttaannttss  sshhee  hhaass  sseett..  WWiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  tthheessee  ccoonnssttaannttss,,  sshhee  nneeggoottiiaatteess  ccoonncceeppttss
ssuucchh  aass  tthhoossee  ooff  tthhee  iimmaaggiinnaarryy,,  tthhee  rreeaall  aanndd  tthhee  iinnvveenntteedd  tthhrroouugghh  tthhee  iimmpprreessssiioonn  
ooff  aa  rraannddoomm  iimmaaggee  aanndd  iittss  eelleevvaattiioonn  ttoo  rreeaalliittyy,,  aallbbeeiitt  ccooiinncciiddeennttaall  oorr  bbyy  cchhaannccee..

PPaappaassppyyrroouu  mmaayy  hhaavvee  ffoouunndd  aa  kkiinnddrreedd  aapppprrooaacchh  iinn  LLeeoonnaarrddoo’’ss  wwrriittiinnggss::  ““tthhaatt  yyoouu  sshhoouulldd
llooookk  aatt  cceerrttaaiinn  wwaallllss  ssttaaiinneedd  wwiitthh  ddaammpp  oorr  aatt  ssttoonneess  ooff  uunneevveenn  ccoolloorr..  IIff  yyoouu  hhaavvee  ttoo  iinnvveenntt
ssoommee  sseettttiinngg  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  iinn  tthheessee  tthhee  lliikkeenneessss  ooff  ddiivviinnee  llaannddssccaappeess,,  aaddoorrnneedd
wwiitthh  mmoouunnttaaiinnss,,  rruuiinnss,,  rroocckkss,,  wwooooddss,,  ggrreeaatt  ppllaaiinnss,,  hhiillllss,,  aanndd  vvaalllleeyyss  iinn  ggrreeaatt  vvaarriieettyy……..””11

TThhee  sseeaarrcchh  ffoorr  aanndd  rreeaaddiinngg  ooff  iimmaaggeess  iinn  mmaatttteerr  mmaayy  bbee  aa  ccoommmmoonn  ccooggnniittiivvee  pprroocceessss  
ooff  tthhee  ssuubbccoonnsscciioouuss  ccoommpplleetteellyy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  ooff  aassssoocciiaattiioonn..  BBuutt  wwhhaatt
ddiiffffeerreennttiiaatteess  PPaappaassppyyrroouu’’ss  pprraaccttiiccee  ffrroomm  tthhee  uussuuaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aa  ffoorrmm  iiss  hheerr  aaeesstthheettiicc
aapppprrooaacchh  aanndd  ppooeettiicc  pprreesseennttaattiioonn..  UUssiinngg  aa  cclleeaarrllyy  ppaaiinntteerrllyy  aallbbeeiitt  uunnccoonnvveennttiioonnaall  mmeetthhoodd,,
sshhee  llooccaatteess  aanndd  iinnddiiccaatteess  pphhyyssiiccaall  iinncciiddeennttss  aanndd  oouuttlliinneess  tthheemm  eeiitthheerr  iinn  rreeffeerreennccee  ttoo  aa  llaarrggee
uunniiffiieedd  ssuurrffaaccee  ((wwoooodd,,  sshheeeett  mmeettaall,,  wwaallll,,  tteerrrraazzzzoo  fflloooorr,,  eettcc))  oorr  jjuuxxttaappoosseess  ddiiffffeerreenntt
mmaatteerriiaallss,,  tthhuuss  ccrreeaattiinngg  aa  ppoollyyvvaalleenntt  mmeennttaall  aanndd  aaeesstthheettiicc  ppuuzzzzllee..  TThhee  wwaayy  sshhee  hhaannddlleess  aallll
tthhiiss  hhaass  aass  oonnee  oobbjjeeccttiivvee::  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  sshhaappeess  iinn  tthhee  ssuurrffaaccee  
ooff  tthhee  mmaatttteerr..  YYeett,,  tthhee  rreeaaddiinnggss  sshhee  ooffffeerrss  aarree  ccoonnsscciioouussllyy  mmuullttiippllee..  BByy  ffrreeqquueennttllyy  ppllaacciinngg
hheerr  ssuubboorrddiinnaattee  ddrraawwiinngg  aarroouunndd  aa  cchhoosseenn  ffiixxeedd  ppooiinntt,,  sshhee  aacchhiieevveess  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  
ooff  tthhee  ggiivveenn  ppooiinntt  iinn  ootthheerr  ppiiccttoorriiaall  ssttoorriieess  aass  wweellll..

PPaappaassppyyrroouu  ssuubbsseeqquueennttllyy  ccrreeaatteedd  aa  ddiiggiittaallllyy  mmaanniippuullaatteedd  vviiddeeoo  cclliipp  bbuutt  cclleeaarrllyy  hhaadd  nnoo
iinntteennttiioonn  ttoo  aapppprroopprriiaattee  ccoonntteemmppoorraarryy  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssyysstteemmss  ttoo  rreenneeww  hheerr  vviissuuaall

KKAATTEERRIINNAA  KKOOSSKKIINNAA

ΗΗ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  σσττηη  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα  δδιιααδδρροοµµήή  ττηηςς,,  µµααςς  υυππεεννθθυυµµίίζζεειι  µµεε  ππρρωωττοοφφααννήή
σσεεµµννόόττηητταα  όόττιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  ππρράάξξηη  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εείίννααιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  εεννόόςς  θθεείίοουυ
χχααρρίίσσµµααττοοςς..  ΟΟ  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  όόµµωωςς  δδεενν  εεφφεευυρρίίσσκκεειι,,  ααννααφφέέρρεεττααιι  ππάάνντταα  σσεε  κκάάττιι..  
∆∆εενν  αανναακκααλλύύππττεειι,,  ααλλλλάά  µµννηηµµοοννεεύύεειι  κκααιι  ππρροοσσφφέέρρεειι..  ΗΗ  ίίδδιιαα  σσ’’  ααυυττόόνν  ττοο  ρρόόλλοο  δδεενν  ααννττιιππααρρααθθέέττεειι
ττοονν  εεααυυττόό  ττηηςς,,  ααλλλλάά  µµααςς  σσυυµµφφιιλλιιώώννεειι  µµεε  ττηηνν  πποοιιηηττιικκήή  ππρράάξξηη  κκααιι  µµααςς  εεξξοοιικκεειιώώννεειι  µµεε  τταα  έέρργγαα
ττηηςς,,  δδίίννοοννττάάςς  µµααςς  έέσσττωω  κκααιι  άάµµεεσσαα  έένναα  ρρόόλλοο  εεννεερργγόό..  ΤΤοο  σσηηµµααννττιικκόόττεερροο  όόµµωωςς  εείίννααιι  όόττιι
κκααττοορρθθώώννεειι  νναα  µµααςς  ππεείίσσεειι  όόττιι  ππρρόόθθεεσσήή  ττηηςς  δδεενν  εείίννααιι  µµόόννοο  ηη  ααννααγγννώώρριισσηη  κκααιι  ηη  κκααττααννόόηησσηη  
ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  ααλλλλάά  ηη  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττηηςς  ττέέχχννηηςς,,  ααππόό  ττοονν  κκοοιιννόό  δδίίααυυλλοο  ττηηςς  ύύλληηςς  
κκααιι  ττηηςς  εενν  δδυυννάάµµεειι  πποοιιηηττιικκήήςς  ττηηςς  ιικκααννόόττηηττααςς..

ΚΚααττεερρίίνναα  ΚΚοοσσκκιιννάά
ΙΙσσττοορριικκόόςς  ΤΤέέχχννηηςς  --  ΜΜοουυσσεειιοολλόόγγοοςς
ΑΑννααδδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ααππόό  ττοονν  κκααττάάλλοογγοο  PPaappaassppyyrroouu,,  ΑΑθθήήνναα 11999988

MMaatttteerr  aass  aa  bbeeaarreerr  ooff  iimmaaggeess

11..  LLeess  ccaarrnneettss  ddee
LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii..
PPrréécceepptteess  dduu  ppeeiinnttrree..
MM..  SS..  22003388..  BBiibbll
NNaattiioonnaallee  2222VV..
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ΌΌχχιι,,  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ααφφήήγγηησσηη,,  ααλλλλάά  γγιιαα  οοππττιικκάά  σσήήµµαατταα  πποουυ  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  ττυυχχααίίαα,,
εεγγκκααθθίίσσττααννττααιι  κκααιι  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττηηςς  εεµµππλλοοκκήήςς  σσττοο  σσυυλλλλοογγιικκόό  σσυυννεειιδδηηττόό  
ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς  ττηηςς  ττέέχχννηηςς..  ΗΗ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  οοιι  ττυυχχααίίεεςς  εειικκόόννεεςς  σσττηηνν  ύύλληη  κκααιι  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα
πποουυ  εεγγγγρράάφφοοννττααιι  σσττοονν  χχρρόόννοο..  

ΌΌσσοο  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα......
ΕΕίίννααιι  κκααιι  ααυυττήή  µµιιαα  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ττέέχχννηηςς  πποουυ  γγρράάφφεεττααιι,,  ξξααννααγγρράάφφεεττααιι,,  εεµµµµέέννεειι  κκααιι  εεππιιµµέέννεειι..  
ΤΤοοππιικκήή  ήή  δδιιεεθθννήήςς,,  λλίίγγοο  µµεε  εεννδδιιααφφέέρρεειι..  
ΑΑννααζζηηττώώννττααςς  ττοο  ααίίττιιοο,,  ππααρράάγγεεττααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  δδιιααδδρροοµµήήςς  πποουυ  ττηηνν  δδιικκααιιώώννεειι..  
ΣΣεε  πποοιιοο  κκοοµµµµάάττιι  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ααννττιισσττοοιιχχεείί  ηη  ααττοοµµιικκήή  δδιικκααίίωωσσηη;;  ΦΦααννττάάζζοοµµααιι  όόττιι  ηη  κκάάπποοιιαα

ωωρριιµµόόττηητταα  µµααςς  εεππιιττρρέέππεειι  έέωωςς  κκααιι  νναα  ααδδιιααφφοορροούύµµεε..  
ΣΣτταα  οοµµοοεειιδδήή  ααίίττιιαα,,  εεξξάάλλλλοουυ,,  κκάάπποοιιαα  ππρροοηηγγοούύννττααιι  κκααιι  κκάάπποοιιαα  έέπποοννττααιι,,  µµααςς  εείίππεε  κκάάπποοττεε  

οο  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς,,  εεξξηηγγώώννττααςς  µµααςς  όόττιι  άάλλλλοο  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ωωςς  ααίίττιιοο  οο  ααγγααλλµµααττοοπποοιιόόςς  κκααιι  άάλλλλοο  
οο  ΠΠοολλύύκκλλεειιττοοςς..  ΤΤοο  λλααµµββάάννοουυµµεε  πποολλύύ  σσοοββααρράά  υυππ’’  όόψψηη  κκααιι  ππααύύοουυµµεε  νναα  ααννηησσυυχχοούύµµεε..  

ΝΝαα  ααννααζζηηττήήσσοουυµµεε,,  ττώώρραα,,  ττοο  κκίίννηηµµαα  εεννττόόςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ττοο  εεννττάάξξοουυµµεε,,  νναα  δδοούύµµεε  
ττιιςς  ττάάσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  δδιιααθθέέσσεειιςς  ττωωνν  ννοοηηττιικκώώνν  κκααιι  οοππττιικκώώνν  σσηηµµεείίωωνν,,  ττοονν  χχώώρροο  ττωωνν  εενν  δδυυννάάµµεειι
ppeerrffoorrmmaanncceess,,  ττωωνν  vviiddeeoo--wwaallllss,,  ττωωνν  κκόόµµιικκςς;;  ΜΜήήππωωςς  νναα  ττοο  δδιιεεθθννοοπποοιιήήσσοουυµµεε  σσυυννδδέέοοννττάάςς  
ττοο  µµεε  ττοουυςς  KKoossttiiaannkkyy  ((IIggoorr  κκααιι  SSvveettllaannaa))  πποουυ  αασσχχοολλοούύννττααιι  µµεε  ττηηνν  σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηη  
ττοουυ  ααπποολλεεσσθθέέννττοοςς  οοίίκκοουυ  σσττηη  ΝΝέέαα  ΥΥόόρρκκηη,,  ήή  µµεε  ττοουυςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  ττηηςς  ΆΆππωω  ΑΑννααττοολλήήςς,,  όόππωωςς  
ττοονν  TTaakkaasskkii  NNaarraahhaarraa  πποουυ  ηη  σσκκλληηρρήή  ύύλληη  ττοουυ  δδιιααθθέέττεειι  σσηηµµάάδδιιαα  ήή  ττοονν  CChhoonngg  HHyyuunn  πποουυ  
ηη  ζζωωγγρρααφφιικκήή  ττοουυ  ύύλληη  κκααθθοοδδηηγγεείίττααιι  ααππόό  εελλάάχχιισστταα  ττυυχχααίίαα  σσήήµµαατταα--δδρράάσσεειιςς;;  ΙΙσσττοορριικκόό  λλάάθθοοςς..  
ΟΟιι  ππρροοααννααφφεερρόόµµεεννοοιι  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  δδεεκκααεεττίίαα  11999900,,  κκααιι  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ααννααζζηηττάά  τταα  σσηηµµάάδδιιαα
ττηηςς  ύύλληηςς  ααππόό  ττοο  11996655..  

ΥΥππάάρρχχεειι  ηη  κκοοιιννήή  κκααττααγγωωγγήή  σσττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  ττοουυ  µµοοννττεερρννιισσµµοούύ,,  ττοουυ  σσηηµµααννττιικκόόττεερροουυ
εεππαανναασσττααττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς  ((όόσσοο  κκααιι  ηη  ΑΑννααγγέέννννηησσηη))  κκααιι  ηη  ππρροοσσωωππιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη
ττωωνν  ππρρααγγµµάάττωωνν..  

ΘΘαα  ιισσχχυυρριισσττώώ,,  κκααιι  όόχχιι  µµόόννοο  εεγγώώ  ππρροοσσωωππιικκάά,,  όόττιι  σσεε  µµεερριικκοούύςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς,,  κκααιι  φφυυσσιικκάά  
σσττηηνν  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ττααιιρριιάάζζεειι  ααυυττόό  πποουυ  λλέέεειι  οο  JJaammeess  JJooyyccee  σσττοο  ΠΠοορρττρρααίίττοο  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη,,  
όόττιι  ηη  ππννεευυµµααττιικκήή  ιιδδιιοοττυυππίίαα  εείίννααιι  δδυυννααττόόττεερρηη  εεκκττόόςς  κκιιννηηµµάάττωωνν..

ΠΠάάµµεε,,  λλοοιιππόόνν,,  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  11996600,,  σσεε  έένναα  κκλλίίµµαα
ααννοοιικκοοδδόόµµηησσηηςς,,  εεκκµµοοννττεερρννιισσµµοούύ,,  εεσσωωττεερριικκήήςς  µµεεττααννάάσσττεευυσσηηςς  κκααιι  φφααγγωωµµάάρρααςς  ααννάάµµεεσσαα  
σσττοουυςς  ρρεεααλλιισσττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  ααννεειικκοοννιικκοούύςς,,  εεπποοχχήή  όόπποουυ  ηη  ααθθωωόόττηητταα  δδεενν  εεππέέττρρεεππεε  σσυυγγκκλλήήσσεειιςς,,
ππααρράά  µµόόννοο  σσττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  εεχχθθρροούύ,,  ττηηςς  δδιικκττααττοορρίίααςς..

ΗΗ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ααππόό  ττόόττεε,,  δδοουυλλεεύύεειι  µµεε  τταα  ψψηηφφιιδδωωττάά  κκααιι  ττιιςς  κκοοµµµµέέννεεςς  φφόόρρµµεεςς  
ττοουυ  κκεερρααµµιιδδιιοούύ,,  µµεε  ττιιςς  φφωωττοοττυυππίίεεςς  κκααιι  ππααρρααττηηρρεείί  ττοουυςς  σσχχηηµµααττιισσµµοούύςς..  ΉΉδδηη,,  ηη  εεππιιλλοογγήή  
έέχχεειι  ααπποοφφαασσιισσττεείί..  

eexxpprreessssiioonn..  HHeerr  ssoollee  rreeaassoonn  wwaass  tthhaatt  tthhiiss  ssyysstteemm  aaffffoorrddeedd  hheerr  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  iilllluussttrraattiioonn
ooff  aann  oolldd  mmeetthhooddoollooggyy,,  eennaabblliinngg  hheerr  ttoo  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  tthhee  tthhiinnkkiinngg  aanndd  llooggiicc  bbeehhiinndd  hheerr  wwoorrkk..  

OOnnee  hhaass  ttoo  bbee  eessppeecciiaallllyy  ccaarreeffuull  ttoo  rreessiisstt  bbeeiinngg  ttaakkeenn  iinn  bbyy  tthhee  iimmmmeeddiiaaccyy  aanndd  aappppaarreenntt
ssiimmpplliicciittyy  bbyy  wwhhiicchh  PPaappaassppyyrroouu  sseeeemmss  ddiissppoosseedd  ttoo  eexxppllaaiinn  eevveerryytthhiinngg..  IItt’’ss  ttrruuee  tthhaatt  
tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  cchhiillddrreenn’’ss  ppiiccttoorriiaall  ggaammeess  ooff  ““ccoonnnneecctt  tthhee  ddoottss””  iiss  oobbvviioouuss,,  jjuusstt  aass  
iitt’’ss  aallssoo  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  ““ffrroozzeenn””  tteelleevviissiioonn  ppiiccttuurree  tthhaatt  pprroojjeeccttss  ssuucccceessssiivvee  iimmaaggeess  oonn  iittss
ssttaattiioonnaarryy  bbaacckkggrroouunndd,,  aalltteerrnnaattiinngg,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  ddrraawwiinngg  aarroouunndd  aa  ffiixxeedd
ssppeecckk  ooff  aa  ssmmaallll  tteerrrraazzzzoo  ssttoonnee,,  ssoo  tthhaatt  iitt  iiss  ttrraannssffoorrmmeedd,,  aaccccoorrddiinnggllyy,,  iinnttoo  aa  ddoogg’’ss  eeyyee,,  aa
ccaatt’’ss  ttaaiill,,  aa  lleeaaff  oonn  aa  ttrreeee,,  eettcc,,  ccaann  bbee  mmiissttaakkeenn  ffoorr  aann  eeaarrllyy  ffoorrmm  ooff  vviiddeeoo  pprroocceessss..  HHoowweevveerr,,
tthhiiss  ““eeaassyy””  pprreesseennttaattiioonn  nnoott  oonnllyy  bbeettrraayyss  tthhee  aabbssoolluuttee  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  ggeennuuiinneellyy  ppeerrssoonnaall
vvooccaabbuullaarryy  aanndd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ffoorr  aa  vviissuuaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  cceerrttaaiinn  nnoottiioonnss,,  bbuutt  aallssoo  aallll  
ooff  tthhee  mmaajjeessttyy  ooff  tthhee  ppiiccttoorriiaall  aacctt..  BBeeccaauussee,,  aalltthhoouugghh  sshhee  hhaass  ““ccoonnffiinneedd  hheerrsseellff””  ttoo  aa  ffiinniittee
ccoonntteexxtt,,  PPaappaassppyyrroouu  mmaannaaggeess  ttoo  ssuuppppllyy  hheerr  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ppaarraaddooxxiiccaall  ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  ccoommbbiinnee
ccoolllleeccttiivvee  rreeaaddaabbiilliittyy  wwiitthh  aann  oonnggooiinngg  mmuuttaabbiilliittyy  tthhaatt  iiss  dduuee  ttoo  ppuurreellyy  ssuubbjjeeccttiivvee  ffaaccttoorrss..

WWiitthh  tteennddeerrnneessss  aass  wweellll  aass  ddeecciissiivveenneessss,,  PPaappaassppyyrroouu  ccoonnttiinnuueess  ttoo  sseeaarrcchh  iinn  hheerr  mmaatteerriiaallss
aass  sshhee  rraannddoommllyy  eennccoouunntteerrss  tthheemm,,  nnoott  aass  rreeaaddyy--mmaaddeess,,  bbuutt  aass  ppootteennttiiaall  ppaaiinnttiinngg  ssuurrffaacceess,,
ffiieellddss  ooff  pprroojjeecctteedd  iimmaaggeess..  HHeerr  wwoorrkk  eesssseennttiiaallllyy  bbeeggiinnss  wwhheenn  sshhee  ddeettaacchheess  tthhee  mmaatteerriiaall  ffrroomm
tthhee  ppllaaccee  wwhheerree  iitt  wwaass  ffoouunndd..  BBeeccaauussee  sshhee  iinntteerrvveenneess  iinn  tthhiiss  iinn  mmeettaa--ttiimmee,,  ggiivviinngg  
iitt  tthhee  cchhaannccee,,  wwiitthh  hheerr  iinntteerrvveennttiioonn,,  ttoo  ffiinndd  tthhee  pprreessttiiggee  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  aa  wwoorrkk  ooff  aarrtt..  
TThhee  ppaarrttiiccuullaarriittyy  aanndd  iiddiioossyynnccrraassyy  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  gguuiiddeess  hheerr  ttoo  iittss  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr..  
TThhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmoorrpphhoollooggiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssuurrffaacceess  nnoott  oonnllyy  ddiiccttaattee  ttoo  hheerr
tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppaaiinntteerrllyy  oorr  ssccuullppttuurraall  ttrreeaattmmeenntt  bbuutt  aallssoo  ppaarrttiicciippaattee  iinnddeeppeennddeennttllyy  
aanndd  aaccttiivveellyy  iinn  ccoommppoossiinngg  tthhee  ffiinnaall  ppiiccttuurree..  TThhuuss,,  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee  ““EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr””  
iinn  tthhee  7700ss  tthhrroouugghh  tthhee  ““SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess””  iinn  11999966--11999977,,  wwee’’vvee  mmoonniittoorreedd  hhooww
ffrroomm  tthhee  ssiimmpplleesstt  ffoorrmm  ooff  mmaarrkkiinngg  tthhee  mmiiccrroo--cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  eeaacchh  ssuurrffaaccee,,  PPaappaassppyyrroouu
pprrooggrreesssseedd  ttoo  oouuttlliinniinngg,,  ttoo  ddrraawwiinngg  tthhee  rraannddoomm  sshhaappeess  oonn  tthhee  ssuurrffaacceess..  IInn  hheerr  eeaarrlliieesstt  wwoorrkkss,,
tthhee  ““GGeeooggrraapphhiieess,,””  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ““MMaaggiicc  RRoooommss,,””  sshhee  iinntteerrvveenneedd  iinn  llaarrggee  ssuurrffaacceess
wwiitthh  ppaaiinnttiinngg  aanndd  ootthheerr  aaddddiittiioonnss  tthhaatt  rreeiinnffoorrcceedd  wwhhaatt  wwee  ccoouulldd  ccaallll  tthhee  ““iilllluussttrraattiivvee  ppootteennttiiaall
ooff  mmaatttteerr..””  IInn  ““BBaaaallbbeekkss,,””  tthhee  ssttrroonngg  uussee  ooff  mmaassss  wwaass  ddiiccttaatteedd  bbyy  tthhee  rreelliieeff  cchhaarraacctteerr  ooff  
tthhee  ssuurrffaacceess  ooff  tthhee  ddeettaacchheedd  wwaallllss..  TThhee  ssaammee  tthhiinngg  ooccccuurrrreedd  iinn  ““FFiirreess  iinn  tthhee  CCiittyy,,””  wwhheerree  tthhee
aaddddiittiioonn  ooff  eelleeccttrriicc  lliigghhtt  iinntteennssiiffiieedd  tthhee  iimmpprreessssiioonn  ooff  aa  ffllaammee..  IInn  ““AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess,,””  tthhee
tteerrrraazzzzoo  ttiilleess  wweerree  nnoott  ffoouunndd  iinn  tthheeiirr  uussuuaall  hhoorriizzoonnttaall  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  fflloooorr..  IInnsstteeaadd  tthheeyy  wweerree
ppllaacceedd  vveerrttiiccaallllyy,,  oonn  tthhee  wwaallll  oorr  oonn  ssttaannddss  lliikkee  ooppeenn  bbooookkss  ssoo  aass  ttoo  eennhhaannccee  tthheeiirr  rreeaaddaabbiilliittyy..

IInn  tthhee  ““SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,””  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  oorriiggiinn  aanndd  mmaatttteerr  
iinn  hheerr  wwoorrkk,,  ppllaacceedd  oonnee  nneexxtt  ttoo  tthhee  ootthheerr  iinn  ggrroouuppiinnggss,,  ccoommppoosseedd  iimmaaggiinnaarryy  ssttoorriieess,,  
wwhhiicchh  aannyyoonnee  ccoouulldd  ccrreeaattee  oonn  oonnee’’ss  oowwnn,,  ssttaarrttiinngg  aatt  rraannddoomm  ffrroomm  ssoommee  ffoorrmm  tthhaatt
PPaappaassppyyrroouu  hhaass  ccaarreeffuullllyy  hhiigghhlliigghhtteedd..  TThhuuss  eeaacchh  ggrroouuppiinngg  ccoouulldd  ““nnaarrrraattee””  aann  aaddvveennttuurree,,
ddeessccrriibbee  aa  llaannddssccaappee  oorr  mmaarrkk  aa  rroouuttee,,  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  oorr  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  oonnee  
tthhaatt  pprreecceeddeedd  iitt,,  wwiitthh  tthhee  oonnee  tthhaatt  ffoolllloowweedd  oorr  eevveenn  wwiitthh  bbootthh..  TThhee  ssttoorriieess  ggrrooww;;  
tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ggeett  tthhoorrnnyy  oorr  lleevveell  oouutt  aarrbbiittrraarriillyy,,  jjuusstt  aass  tthhee  ccrreeaattiivvee  ooffffeerriinngg  iiss  aarrbbiittrraarryy..

TThhrroouugghhoouutt  hheerr  ddeevveellooppmmeenntt,,  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu  hhaass  rreemmiinnddeedd  uuss  wwiitthh  uunnpprreecceeddeenntteedd
mmooddeessttyy  tthhaatt  tthhee  ccrreeaattiivvee  aacctt  aanndd  pprroocceessss  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  ddiivviinnee  ggiifftt..  TThhee  aarrttiisstt,,  hhoowweevveerr,,
ddooeess  nnoott  iinnvveenntt;;  sshhee  iiss  aallwwaayyss  rreeffeerrrriinngg  ttoo  ssoommeetthhiinngg..  SShhee  ddooeessnn’’tt  ddiissccoovveerr,,  bbuutt  qquuootteess  
aanndd  ooffffeerrss..  PPaappaassppyyrroouu  iinn  tthhiiss  rroollee  ddooeess  nnoott  jjuuxxttaappoossee  hheerrsseellff..  IInnsstteeaadd  sshhee  rreeccoonncciilleess  uuss
wwiitthh  tthhee  ppooeettiicc  aacctt  aanndd  ffaammiilliiaarriizzeess  uuss  wwiitthh  hheerr  aarrttwwoorrkkss,,  ggiivviinngg  uuss  aallbbeeiitt  iinnddiirreeccttllyy  aann  aaccttiivvee
rroollee..  BBuutt  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  sshhee  mmaannaaggeess  ttoo  ccoonnvviinnccee  uuss  tthhaatt  hheerr  iinntteennttiioonn  iiss  nnoott  oonnllyy  
tthhee  rreeaaddiinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hheerr  wwoorrkk,,  bbuutt  tthhee  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  rreeaallmm  ooff  aarrtt  ffrroomm  
tthhee  ccoommmmoonn  cchhaannnneell  ooff  mmaatttteerr  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  ppooeettrryy  ooff  aabbiilliittyy..

KKaatteerriinnaa  KKoosskkiinnaa
AArrtt  hhiissttoorriiaann  --  MMuusseeoollooggiisstt
FFiirrsstt  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  ccaattaalloogguuee  PPaappaassppyyrroouu,,  AAtthheennss  11999988

ΤΤοο  ττυυχχααίίοο  σσττηη  µµοοννιιµµόόττηητταα  µµιιααςς  ιισσττοορρίίααςς
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ΌΌσσοο  κκααιι  αανν  ψψάάξξοουυµµεε,,  ππίίσσωω,,  σστταα  λλίίγγαα  ννττοοκκοουυµµέένντταα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς,,  θθαα  ττηη  ββρροούύµµεε  ππάάνντταα  
νναα  ααννααζζηηττάά  σσεε  υυλλιικκάά  κκααιι  ττοοιιχχίίαα,,  σσππίίττιιαα  κκααιι  ααπποοσσππάάσσµµαατταα  σσππιιττιιώώνν,,  ττιιςς  δδυυννααττέέςς  ααµµφφιιββοολλίίεεςς  
κκααιι  σσυυγγκκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  γγννωωρρίίζζεειι  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς,,  ψψάάχχννοοννττααςς  κκααιι  οορργγααννώώννοοννττααςς  χχώώρροουυςς  πποουυ  δδεενν
έέχχοουυνν  αακκοουυµµππήήσσεειι  άάλλλλοοιι..

ΘΘαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  ιισσχχυυρριισσττεείί  κκααννεείίςς  όόττιι  ηη  δδοουυλλεειιάά  ααππόό  ττόόττεε  έέωωςς  σσήήµµεερραα  εείίννααιι  σσυυννεεχχήήςς  
κκααιι  σσυυννεεππήήςς  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  ίίδδιιοο  ααίίττηηµµαα..  ΗΗ  εειικκόόνναα  σσττηηνν  ύύλληη,,  ηη  οοππττιικκήή  εεµµµµοοννήή  σσττηηνν  ππααρρααττήήρρηησσηη
κκααιι  ηη  ππρροοέέκκτταασσηη  ττωωνν  µµοορρφφώώνν  µµεε  ζζωωγγρρααφφιικκάά  µµέέσσαα..

ΗΗ  ττυυχχααίίαα  εειικκόόνναα,,  ααυυττήή  πποουυ  αανναακκααλλύύππττεειιςς  ππααρρααττηηρρώώννττααςς  αακκόόµµηη  κκααιι  ττηηνν  ύύλληη  
ττωωνν  κκααθθηηµµεερριιννώώνν  κκααιι  οοιικκεείίωωνν,,  δδρραα  κκααττααλλυυττιικκάά..  ΘΘαα  ττοο  δδοούύµµεε  σσττιιςς  ααπποοττοοιιχχίίσσεειιςς,,  θθαα  ττοο  δδοούύµµεε
σστταα  ««ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα»»  κκααιι  τταα  ««BBaaaallbbeekkss»»,,  σστταα  µµωωσσααϊϊκκάά,,  σσττοουυςς  µµοοννααδδιικκοούύςς  χχάάρρττιιννοουυςς
ττοοίίχχοουυςς..  ΕΕίίννααιι  τταα  ττυυχχααίίαα  οοππττιικκάά  εερρεεθθίίσσµµαατταα  πποουυ  ττηηνν  ωωθθοούύνν  νναα  εεππέέµµββεειι,,  νναα  δδιιααχχεειιρριισσττεείί  
τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ττηηςς  ύύλληηςς,,  νναα  τταα  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειι  ττοονν  ππρροοσσωωππιικκόό  µµύύθθοο  
σσττηη  ρρωωγγµµήή  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν..  ΙΙσσχχυυρροοπποοιιώώννττααςς  τταα  εευυρρήήµµαατταα,,  κκααιι  δδιιααττηηρρώώννττααςς  κκααλλάά
ττηηνν  ααππόόσστταασσηη  ααννάάµµεεσσαα  σσ’’  εεκκεείίνναα  κκααιι  ττηηνν  εεππέέµµββαασσηη  πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι..  ΈΈττσσιι,,  ττοο  υυππάάρρχχοονν
κκααιι  ττοο  εεύύρρηηµµαα,,  ττοο  ππααλλιιόό  κκααιι  ττοο  ννέέοο  σσυυννυυππάάρρχχοουυνν  µµεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  εεννττεείίννεεττααιι  ηη  δδιιααλλεεκκττιικκήή
δδρράάσσηη  ττοουυςς,,  δδρράάσσηη  ωωςς  σσττοοιιχχεείίαα  ααυυττόόννοοµµαα..

ΣΣττοο  ffllaasshhbbaacckk  πποουυ  κκάάννεειι  σσήήµµεερραα  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  µµεε  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  σσττοο  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο
ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  µµεεττέέχχωω  µµεε  έένναα  ffllaasshhbbaacckk  σσττοο  ααρρχχεείίοο  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηη  µµννήήµµηη  µµοουυ..  ΠΠάάνντταα
εεµµππιισσττεεύύοοµµααιι  τταα  έέρργγαα  τταα  οοπποοίίαα  θθυυµµάάµµααιι,,  µµήήννεεςς  κκααιι  χχρρόόννιιαα  µµεεττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  εεππααφφήή  µµααζζίί  
ττοουυςς..  ΚΚααιι  ααθθωωώώννωω  ττηη  µµννήήµµηη  µµοουυ,,  γγιιαα  εεκκθθέέσσεειιςς  κκααιι  έέρργγαα  πποουυ  αακκύύρρωωσσεε,,  λλίίγγεεςς  ώώρρεεςς  µµεεττάά  
ττηηνν  σσυυννάάννττηησσηη..  ΉΉ  λλίίγγαα  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηηνν  έέξξοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  γγκκααλλεερρίί......

ΟΟ  υυπποολλοογγιισσττήήςς,,  ππάάννττωωςς,,  µµοουυ  δδίίννεειι  ααππόό  ττοο  11999900  έέωωςς  σσήήµµεερραα,,  ττοονν  ααρριιθθµµόό  3322  ααννααφφοορρώώνν  
σσττοο  όόννοοµµαα  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ..  ΑΑυυττόό  µµοουυ  οορργγααννώώννεειι  ττηη  σσκκέέψψηη,,  κκααιι  ββλλέέππωω  ττηη  δδοουυλλεειιάά,,  
µµεε  δδιιάάθθεεσσηη  νναα  σσααςς  µµεεττααφφέέρρωω  ττηηνν  ααννάάµµννηησσήή  ττηηςς,,  µµέέσσαα  ααππόό  ττέέσσσσεερριιςς  εεκκθθέέσσεειιςς--έέρργγαα  
πποουυ  µµπποορρώώ  νναα  ππεερριιγγρράάψψωω  µµεε  κκάάθθεε  λλεεππττοοµµέέρρεειιαα..  ΕΕίίννααιι  εεξξάάλλλλοουυ,,  εεκκεείίνναα  τταα  οοπποοίίαα  σσυυννθθέέττοουυνν
ττοονν  κκοορρµµόό  ττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς  ττηηςς,,  άάσσχχεετταα  µµεε  ττιιςς  όόπποοιιεεςς  άάλλλλεεςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς  ππρριινν  κκααιι  µµεεττάά  
ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα..  

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ..  ΕΕίίννααιι  σσττοο  ««ΕΕππίίκκεεννττρροο»»  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα,,  ττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο  ττοουυ  11999900  έένναανν  εεκκππλληηκκττιικκόό
πποολλυυσσήήµµααννττοο  χχώώρροο  οορργγααννωωµµέέννοο  ααππόό  ττηηνν  ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΑΑννττωωννοοπποούύλλοουυ  κκααιι  ττοονν  ΓΓααββρρήήλλοο  ΜΜιιχχααήήλλ..  

ΕΕκκεείί,,  ηη  κκυυββοοεειιδδήήςς  ααννττίίλληηψψηη  ττοουυ  χχώώρροουυ  σσυυµµββιιώώννεειι  µµεε  ττηηνν  δδοουυλλεειιάά  ττηηςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ππάάννωω
σσττοο  ζζήήττηηµµαα  ττωωνν  ααπποοττοοιιχχίίσσεεωωνν,,  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ύύλληη,,  ττιιςς  µµοορρφφέέςς  κκααιι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ααλλλλααγγήήςς
ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  ττηηνν  ααννττιικκεειιµµεεννιικκήή  µµααττιιάά  κκααιι  ττοονν  ππρροοσσωωππιικκόό  µµύύθθοο..

ΗΗ  ύύλληη  πποουυ  έέχχεειι  ααπποοττοοιιχχίίσσεειι,,  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  έένναα  ττεελλάάρροο  πποουυ  έέχχεειι  ππρροοεεττοοιιµµαασσττεείί  ααππόό  
ττοο  χχρρόόννοο,,  µµεε  δδοοσσµµέένναα  τταα  ίίχχννηη  κκααιι  ττιιςς  ννύύξξεειιςς  ττοουυ..  ΤΤοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  εελλεευυθθεερριιώώνν  πποουυ
κκααττοοχχύύρρωωσσεε  οο  µµοοννττεερρννιισσµµόόςς,,  οορργγααννώώννεεττααιι  ωωσσττόόσσοο  σσττηη  σσχχηηµµααττιικκήή  µµννήήµµηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  ττηη
δδιιααλλεεκκττιικκήή  κκεελλύύφφοουυςς--ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ..  ΈΈττσσιι  κκάάππωωςς,,  ηη  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  ττέέχχννηηςς  κκααιι  ηη  ιισσττοορρίίαα
ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,,  ηη  αακκρρααίίαα  δδηηλλααδδήή  κκααττααγγωωγγήή  ττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς,,  εεννσσωωµµααττώώννοοννττααιι  ηη  µµίίαα  σσττηηνν  άάλλλληη..

ΑΑπποοττοοιιχχίίζζοοννττααςς,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  φφέέρρννεειι  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  έένναα  ήήδδηη  ζζωωννττααννόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ
οοπποοίίοουυ  ηη  µµααττιιέέρραα  ααλλλλάάζζεειι  χχώώρροο..  ΕΕίίννααιι  κκρρίίµµαα  όόττιι  τταα  ππρράάγγµµαατταα  ββααφφττίίζζοοννττααιι  εεννίίοοττεε  ααυυσσττηηρράά,,  ωωςς
ζζωωγγρρααφφιικκάά,,  γγλλυυππττιικκάά  ήή  θθεεααττρριικκάά,,  δδεεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  ααυυττήή  ηη  δδρράάσσηη  εεννέέχχεειι  ττηηνν  ττεελλεεττοουυρργγίίαα  ηη  οοπποοίίαα
κκααθθοοδδηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττυυχχααίίαα  εευυρρήήµµαατταα..  ΕΕίίννααιι  µµιιαα  ααρργγήή  κκίίννηησσηη  ττοουυ  σσώώµµααττοοςς  κκααιι  ττοουυ  χχεερριιοούύ  
πποουυ  αανναακκααλλύύππττεειι,,  ααπποοκκααλλύύππττεειι  κκααιι  ααννααζζωωοογγοοννεείί,,  δδίίδδοοννττααςς  σσττοο  ππααλλιιόό  υυλλιικκόό  ττηηνν  ααξξίίαα  ττοουυ
ππααρρόόννττοοςς  χχρρόόννοουυ  πποουυ  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  εεππέέµµββαασσηηςς  θθαα  ττοουυ  εεππιιττρρέέψψεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  σσττοο  µµέέλλλλοονν..

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ..  ΓΓκκααλλεερρίί  ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  11999944..  ΈΈννααςς  χχώώρροοςς  2211  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  µµέέττρρωωνν,,
δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττηηςς  γγκκααλλεερρίί..  ΕΕίίννααιι  έένναα  κκλλεειισσττόό  δδωωµµάάττιιοο  όόπποουυ  κκάάπποοιιοοςς  µµπποορρεείί
νναα  ββααδδίίσσεειι,,  νναα  ψψάάξξεειι  σσττιιςς  εεσσοοχχέέςς  τταα  θθέέµµαατταα  πποουυ  ππρροοττεείίννεειι  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα
δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  τταα  δδιικκάά  ττοουυ..  ΌΌλλαα  ααυυττάά  σσυυµµββααίίννοουυνν  µµέέσσαα  ααππόό  ττηη  χχρρήήσσηη  κκααιι  ττηηνν  ππααρρααττήήρρηησσηη
µµιιααςς  ππλλάάκκααςς  µµωωσσααϊϊκκοούύ  δδααππέέδδοουυ,,  φφττηηννόό  υυππεερρχχρρηησσιιµµοοπποοιιηηµµέέννοο  ππρροοϊϊόόνν  σστταα  ππααλλιιάά  σσππίίττιιαα  
κκααιι  ττιιςς  κκοουυζζίίννεεςς  ττωωνν  µµεεσσοοαασσττιικκώώνν  πποολλυυκκααττοοιικκιιώώνν  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  µµεεττααπποολλεεµµιικκώώνν  χχρρόόννωωνν..  

ΤΤοο  εείίδδοοςς  δδηηλλααδδήή  πποουυ  σσήήµµεερραα  ααννααππααρράάγγεειι  ττοο  σσύύγγχχρροοννοο  σσκκλληηρρόό  ββιιοοµµηηχχααννιικκόό  ddeessiiggnn..  
ΜΜιιαα  δδεεύύττεερρηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  55  σσιιδδεερρέέννιιαα  ττρρααππέέζζιιαα  µµεε  7700  µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς  ττοοπποοθθεεττηηµµέέννεεςς  
ηη  µµίίαα  ππλλάάιι  σσττηηνν  άάλλλληη,,  σσαανν  ππααλλιιέέςς  πποολλύύττιιµµεεςς  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς..

ΕΕίίννααιι  ηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττωωνν  ««ΕΕιικκόόννωωνν  σσττηηνν  ΎΎλληη»»,,  ττωωνν  ««ΜΜααγγιικκώώνν  ∆∆ωωµµααττίίωωνν»»,,  ττωωνν  ««BBaaaallbbeekkss»»  
ττωωνν  ααπποοττοοιιχχίίσσεεωωνν,,  όόπποουυ  ππάάλλιι  εεµµππλλέέκκεεττααιι  ηη  ππααρρααττήήρρηησσηη  ττοουυ  µµααττιιοούύ  πποουυ  εερρεεθθίίζζεειι  
ττηη  σσκκέέψψηη,,  δδίίννοοννττααςς  ααξξίίαα  σσεε  όόττιι  ππρροοχχωωρρεείί  ττοο  χχέέρριι  ωωςς  ττηηνν  κκρρύύππττηη  ττοουυ  µµυυσσττηηρρίίοουυ  
πποουυ  οορρίίζζεειι  ττηη  ννέέαα  γγέέννννηησσηη..  

ΈΈττσσιι,,  ηη  οοµµοοιιοοµµοορρφφίίαα  κκααιι  τταα  πποολλλλάά  χχρρώώµµαατταα  δδεενν  αακκυυρρώώννοουυνν  ττηηνν  εεππιισσήήµµααννσσηη  ττωωνν  εειικκόόννωωνν..
ΗΗ  όόλληη  εεππέέµµββαασσηη  εεδδώώ  µµοοιιάάζζεειι  µµεε  µµιιαα  ππρροο--κκόόµµιικκςς  κκααττάάσστταασσηη,,  µµιιαα  εειικκοοννοογγρράάφφηησσηη  όόπποουυ,,
ββλλέέπποοννττααςς  τταα  χχεείίλληη  σσυυµµππλληηρρώώννεειιςς  ττοο  σσττόόµµαα  κκααιι  µµεεττάά  ττοο  κκεεφφάάλλιι..  ΜΜεε  µµιιαα  εελλάάχχιισσττηη  εεππέέµµββαασσηη,,
δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  θθέέµµαατταα  ααννααγγννωωρρίίσσιιµµαα  όόππωωςς,,  ζζώώαα,,  δδέέννττρραα,,  άάννθθρρωωπποοιι,,  θθέέµµαατταα  
πποουυ  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  σσττοο  δδιικκόό  ττοουυςς  χχώώρροο..  ΤΤοο  έένναα  ππλλαακκάάκκιι  δδίίππλλαα  σσττοο  άάλλλλοο,,  κκάάννεειι  µµιιαα  ννοοηηττιικκήή
ααννααππααρρααγγωωγγήή  σσεε  δδιιάάττααξξηη..  ΜΜεε  δδύύοο  λλόόγγιιαα,,  ηη  εελλάάχχιισσττηη  εεππέέµµββαασσηη  σσττοο  ββααρρύύ  υυλλιικκόό  θθίίγγεειι,,  εεκκττόόςς
ττωωνν  άάλλλλωωνν  ττοο  ζζήήττηηµµαα  ττοουυ  ««nnoonn  ffiinniittoo»»  ααππόό  ττοονν  κκααλλλλιιττέέχχννηη,,  πποουυ  ααφφήήννεειι  σσττοονν  εεννεερργγόό  θθεεααττήή  
ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  σσττοο  ππααιιγγννίίδδιι  ττωωνν  εειικκόόννωωνν..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ηη  ααφφήή  κκααιι  οο  ήήχχοοςς  
ττηηςς  κκίίννηησσηηςς  δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  µµιιαα  άάλλλληη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα,,  µµέέσσαα  ααππόό  δδιιεευυρρυυµµέέννοουυςς  κκώώδδιικκεεςς  εειικκαασσττιικκώώνν
χχεειιρροοννοοµµιιώώνν  κκααιι  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν..

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ..  ΕΕίίννααιι  οο  ««ΤΤοοίίχχοοςς»»,,  σσττοονν  ππεεζζόόδδρροοµµοο  ττηηςς  οοδδοούύ  ΒΒααλλααωωρρίίττοουυ,,  µµέέσσαα  κκααιι  έέξξωω  ααππόό  
ττηηνν  γγκκααλλεερρίί  ««77»»,,  ττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο  ττοουυ  22000011..

ΗΗ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  εεππιισσττρρέέφφεειι  σσττιιςς  ααπποοττοοιιχχίίσσεειιςς  πποουυ  δδοουυλλεεύύεειι  ααππόό  ττοο  11997700,,  εεγγκκλλεείίεειι  
ττιιςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  πποουυ  έέχχεειι  κκοοιιννοοπποοιιήήσσεειι  σσττιιςς  δδεεκκααεεττίίεεςς  11998800  κκααιι  11999900  κκααιι  κκααττααλλήήγγεειι  σσεε  έένναα  vviiddeeoo--
wwaallll,,  έένναα  έέρργγοο  εενν  δδυυννάάµµεειι  ppeerrffoorrmmaannccee  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσττηη  λλοογγιικκήή  ττοουυ  µµννηηµµεειιαακκοούύ  ττοουυ  δδιικκοούύ
µµααςς  χχρρόόννοουυ..

ΗΗ  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  δδρραα  ωωςς  ααρρχχααιιοολλόόγγοοςς  πποουυ  δδιιαασσώώζζεειι  ττοο  πποολλύύττιιµµοο  µµεε  δδύύοο  ααπποοττοοιιχχίίσσεειιςς,,  
σσττοο  ΛΛααύύρριιοο  κκααιι  σσττοουυ  ΨΨυυρρρρήή..  ((ΓΓννωωρρίίζζοουυµµεε,,  ήήδδηη,,  όόττιι  ηη  ππρρώώττηη  ααπποοττοοίίχχιισσηη  έέχχεειι  γγίίννεειι  σσττοο  σσππίίττιι  
ττήήςς  οοδδοούύ  ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77  κκααιι  έέχχεειι  εεκκττεεθθεείί  σσττοο  ««∆∆εεσσµµόό»»  σσττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  11997700..))  

ΜΜππααίίννωω  σσττοονν  ππεειιρραασσµµόό  νναα  ααννττιιγγρράάψψωω  εεππαακκρριιββώώςς  ααππόό  ττοο  κκεείίµµεεννοο  µµοουυ  πποουυ  δδηηµµοοσσιιεεύύττηηκκεε,,
ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  2222  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα..

ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  εεξξααιιρρεεττιικκήήςς  εευυααιισσθθηησσίίααςς  κκααιι  δδύύννααµµηηςς  µµπποορρεείί  νναα  ιιδδωωθθεείί  ωωςς  έένναα
ααππόό  τταα  οορριιαακκάά  έέρργγαα  πποουυ  έέχχοουυµµεε  δδεειι  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  όόχχιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααιι  σσττεεννάά  σσττοο  ττόόπποο
µµααςς..  ΠΠοουυ  θθαα  ττοο  κκααττααττάάξξοουυµµεε;;  ΑΑννττέέχχοουυµµεε  ττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  νναα  ττοο  δδοούύµµεε  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς
δδηηµµιιοουυρργγίίααςς;;  ΣΣττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  ρρηηττοορριικκήήςς  εερρώώττηησσηηςς,,  ηη  ααππάάννττηησσηη  εείίννααιι  γγννωωσσττήή..  ΚΚααιι  ββέέββααιιαα,,  ννααιι..
ΑΑνν  κκοοιιττάάξξοουυµµεε  γγύύρρωω  µµααςς,,  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  θθαα  ψψάάξξοουυµµεε  λλίίγγοο  ττοονν  ττρρόόπποο  µµεε  ττοονν  οοπποοίίοο  άάλλλλοοιι,,
δδιιεεθθννεείίςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς,,  ααννττιιµµεεττώώππιισσαανν  έένναα  ααννάάλλοογγοο  ζζήήττηηµµαα  σσττηηνν  δδοουυλλεειιάά  ττοουυςς..

ΠΠοολλύύ  εεύύκκοολλαα,,  µµπποορρεείί  νναα  σσυυλλλλοογγιισσττοούύµµεε  ττηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυ  IIggoorr  KKoossttiiaannkkyy  κκααιι  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ
SSvveettllaannaa  πποουυ  φφττιιάάχχννοουυνν  κκααιι  ξξααννααφφττιιάάχχννοουυνν  ττοουυςς  ααπποολλεεσσθθέέννττεεςς  οοίίκκοουυςς  ττοουυςς  σσττηη  ΝΝέέαα  ΥΥόόρρκκηη
όόπποουυ  ζζοουυνν,,  ααλλλλάά  ααυυττόό  γγίίννεεττααιι  µµόόλλιιςς  ττοο  11999900,,  όόππωωςς  εεξξάάλλλλοουυ  κκααιι  κκάάπποοιιεεςς  ααννάάλλοογγεεςς  εεππεεµµββάάσσεειιςς
ααππόό  ννεεόόττεερροουυςς  άάγγγγλλοουυςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς..  ΠΠάάνντταα  σσττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  11999900,,  υυππάάρρχχεειι  ηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυ
TTaakkaasskkii  NNaarraahhaarraa  πποουυ  σσττηη  σσκκλληηρρήή  ύύλληη  ττοουυ  ααννααζζηηττεείί  κκααιι  εεππιισσηηµµααίίννεειι  τταα  σσηηµµάάδδιιαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ
CChhoonngg  HHyyuunn,,  πποουυ  ηη  ζζωωγγρρααφφιικκήή  ττοουυ  ύύλληη  κκααθθοοδδηηγγεείίττααιι  ααππόό  εελλάάχχιισστταα  ττυυχχααίίαα  σσήήµµαατταα--δδρράάσσεειιςς..

ΦΦυυσσιικκάά  κκααιι  θθαα  κκααττααλλήήξξοουυµµεε  σσεε  εεκκεείίννηη  ττηη  µµεελλααγγχχοολλιικκήή  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ((έέρρχχεεττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά  
πποουυ  ββρριισσκκόόµµαασσττεε  µµππρροοσσττάά  σσεε  έένναα  έέρργγοο  ττοο  οοπποοίίοο  ξξεεππεερρννάά  ττοο  κκααλλόό,,  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν,,  ττοο  εεννττόόςς
ππλλααιισσίίοουυ))  όόττιι  ηη  εελλλληηννιικκήή  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  11997700  έέχχεειι  χχααθθεείί  γγιιαα  ττοονν  δδιιεεθθννήή  χχώώρροο,,  όόππωωςς  εεξξάάλλλλοουυ  
κκααιι  ηη  ααµµέέσσωωςς  εεππόόµµεεννηη..

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ..  ««ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι»»  σσττηηνν  γγκκααλλεερρίί  GGaazzoonn  RRoouuggee,,  ττοο  22000066..
ΗΗ  ττυυχχααίίαα  εειικκόόνναα  πποουυ  ααππαασσχχοολλεείί  ττηηνν  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  σσχχηηµµααττοοπποοιιεείίττααιι
µµέέσσαα  ααππόό  ννοοηηττιικκέέςς  κκααιι  οοππττιικκέέςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς,,  εεδδώώ  ππααίίρρννεειι  ττηη  φφόόρρµµαα  ττοουυ  ττοοίίχχοουυ  πποουυ  χχττίίζζεεττααιι
εεξξααρρχχήήςς  µµεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  µµιικκρράά  χχααρρττιιάά..  ΚΚααττάά  κκάάπποοιιοο  ττρρόόπποο,,  ηη  εειικκόόνναα  σσττηηνν  ύύλληη  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  
κκααιι  µµεεττααββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ηη  ύύλληη  ττηηςς  εειικκόόννααςς..
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ΗΗ  πποοιιηηττιικκήή  δδύύννααµµηη  ττηηςς  εεύύθθρρααυυσσττηηςς  δδοοµµήήςς,,  γγίίννεεττααιι  ααννάάγγλλυυφφοο  µµννηηµµεειιαακκόό  γγλλυυππττόό,,  
µµεε  γγρρααµµµµιικκόό  ττρρόόπποο  εεκκττέέλλεεσσηηςς  πποουυ  ααππεειικκοοννίίζζεειι  εεππιιµµέέρροουυςς  εεππεειισσόόδδιιαα  ππρροοσσώώππωωνν,,  ππττυυχχώώσσεειιςς  
κκααιι  φφωωττοοσσκκιιάάσσεειιςς  εεννόόςς  ««µµααΐΐσσττρροουυ»»  ττόόσσοο  ππααλλιιοούύ  κκααιι  ττόόσσοο  σσύύγγχχρροοννοουυ..  

ΚΚααιι  εεδδώώ  σσττααµµααττώώ  κκααιι  σσααςς  ππααρρααππέέµµππωω  σσττοο  κκεείίµµεεννοο  ττοουυ  MMaaxx  EErrnnsstt  ««ΠΠέέρραανν  
ττηηςς  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς»»  [[ββλλ..  εεδδώώ,,  σσεελλ..  4422]],,  πποουυ  µµιιλλάά  γγιιαα  ττοο  σσυυµµββοολλιισσµµόό  ττηηςς  εεµµµµοοννήήςς  ττωωνν  οοππττιικκώώνν
ππρροοκκλλήήσσεεωωνν  κκάάθθεε  ύύλληηςς  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ααννττιιµµέέττωωππηη  σσττοο  οοππττιικκόό  ππεεδδίίοο..  ΟΟ  δδάάσσκκααλλοοςς  
ττοουυ  µµοοννττέέρρννοουυ,,  εερρµµηηννεεύύεειι  ττηηνν  µµααννίίαα  ττοουυ  νναα  ππααρρααττηηρρεείί,,  κκααιι  µµέέσσωω  ττηηςς  ππααρρααττήήρρηησσηηςς  
νναα  δδηηµµιιοουυρργγεείί  εειικκόόννεεςς  έέωωςς  κκααιι  ππααρρααιισσθθηησσιιαακκέέςς,,  µµεε  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττοουυ  BBoottiicceellllii  όόττιι  ππεεττώώννττααςς  
σσ’’  έένναανν  ττοοίίχχοο  έένναα  σσφφοουυγγγγάάρριι  πποουυ  έέχχεειι  ρροουυφφήήξξεειι  δδιιάάφφοορραα  χχρρώώµµαατταα,,  θθαα  γγίίννεειι  έέννααςς  λλεεκκέέςς  
όόπποουυ  µµπποορρεείί  νναα  δδεειι  κκααννεείίςς  έένναα  ωωρρααίίοο  ττοοππίίοο..

ΤΤαα  ππρράάγγµµαατταα  µµπποορρεείί  κκααιι  ννάάννααιι  ααππλλάά,,  κκααθθώώςς  ηη  ιισσττοορρίίαα  εεππααννααλλααµµββάάννεεττααιι  οοιι  ααπποοκκααλλύύψψεειιςς
εεππααννέέρρχχοοννττααιι..  ΟΟ  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  θθαα  σσυυννθθέέττεειι  χχώώρροουυςς  µµεε  ααγγίίοουυςς  κκααιι  δδααίίµµοοννεεςς,,  µµεε  θθεεάάµµαατταα  
κκααιι  εευυρρήήµµαατταα,,  µµεε  φφαανντταασσιιώώσσεειιςς  κκααιι  εεφφεευυρρήήµµαατταα,,  ώώσσττεε  νναα  ππααρρηηγγοορρεείί  ττοουυςς  ππρροοσσωωππιικκοούύςς  
ττοουυ  φφόόββοουυςς..

ΗΗ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  εεµµµµέέννεειι,,  εεππιιµµέέννεειι,,  σσττοο  ζζήήττηηµµαα  ττηηςς  εειικκόόννααςς  πποουυ  ααννααδδύύεεττααιι,,
ααννααννεεώώννοοννττααςς  ττηηνν  ττέέχχννηη  κκααιι  ττοουυςς  δδααίίµµοοννέέςς  ττηηςς,,  ππααρρααδδίίδδοοννττααςς  έένναα  σσττεερρεεόό  υυλλιικκόό  ππλλήήρρεεςς
εευυττυυχχιισσµµέέννωωνν  φφαανντταασσµµάάττωωνν..  

ΜΜααρρίίαα  ΜΜααρρααγγκκοούύ
ΚΚρριιττιικκόόςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  
∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα  ΚΚέέννττρροουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  
ΕΕιικκαασσττιικκήήςς  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΡΡεεθθύύµµννοουυ
ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000099

MMAARRIIAA  MMAARRAAGGOOUU

RRaannddoommnneessss  iinn  ppeerrmmaanneennccee::  AA  ssttoorryy

NNoo,,  II’’mm  nnoott  rreeffeerrrriinngg  ttoo  aa  nnaarrrraattiivvee,,  bbuutt  ttoo  tthhoossee  ppiiccttoorriiaall  sshhaappeess  tthhaatt  aappppeeaarr  aatt  rraannddoomm,,
eessttaabblliisshh  tthheemmsseellvveess  aanndd  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  bbeeccoommiinngg  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ccoolllleeccttiivvee
ccoonnsscciioouussnneessss  ooff  aarrtt  hhiissttoorryy..  II’’mm  rreeffeerrrriinngg  ttoo  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu,,  tthhee  rraannddoomm  iimmaaggeess  
iinn  mmaatttteerr,,  aanndd  tthhoossee  iinncciiddeennttss  tthhaatt  aarree  rreeggiisstteerreedd  iinn  ttiimmee..

AAss  ffoorr  tthhee  ssttoorryy::
TThhiiss  iiss  aallssoo  aa  ssttoorryy,,  aa  hhiissttoorryy,,  aa  hhiissttoorryy  ooff  aarrtt  tthhaatt  iiss  wwrriitttteenn,,  rreewwrriitttteenn,,  ppeerrssiissttss  

aanndd  eenndduurreess..  
DDoommeessttiicc  oorr  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iitt’’ss  ooff  lliittttllee  iinntteerreesstt  ttoo  mmee..
TThhee  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  rreeaassoonn  ggeenneerraatteess  tthhee  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprrooggrreessssiioonn  tthhaatt  vviinnddiiccaatteess  iitt..  
TToo  wwhhiicchh  ppaarrtt  ooff  ssoocciieettyy  ddooeess  iinnddiivviidduuaall  vviinnddiiccaattiioonn  ccoorrrreessppoonndd??
II  iimmaaggiinnee  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  mmaattuurriittyy  eennaabblleess  uuss  ttoo  aatt  lleeaasstt  bbee  iinnddiiffffeerreenntt..
BBeessiiddeess  wwhhiicchh,,  AArriissttoottllee  oonnccee  ssaaiidd  tthhaatt,,  wwiitthh  eeqquuiivvaalleenntt  rreeaassoonnss,,  ssoommee  pprreecceeddee  

aanndd  ootthheerrss  ffoollllooww,,  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  aa  ssttaattuuee  ccaarrvveerr  rreeccooggnniizzeess  oonnee  tthhiinngg  aass  aa  rreeaassoonn  
aanndd  PPoollyycclleeiittuuss  ssoommeetthhiinngg  eellssee..  WWee  ttaakkee  tthhiiss  iinnttoo  aaccccoouunntt  mmoosstt  sseerriioouussllyy,,  aanndd  cceeaassee  ttoo  wwoorrrryy..

SShhoouulldd  wwee  nnooww  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  mmoovveemmeenntt  iinn  wwhhiicchh  ttoo  iinncclluuddee  tthhiiss,,  ttoo  llooookk  aatt  
tthhee  tteennddeenncciieess  aanndd  ddiissppoossiittiioonnss  ooff  mmeennttaall  aanndd  vviissuuaall  mmaarrkkss,,  tthhee  ssppaaccee  ooff  ppootteennttiiaall
ppeerrffoorrmmaanncceess,,  vviiddeeoo--wwaallllss  oorr  ccoommiiccss??    

PPeerrhhaappss  wwee  sshhoouulldd  iinntteerrnnaattiioonnaalliizzee  iitt,,  ccoonnnneeccttiinngg  iitt  wwiitthh  IIggoorr  aanndd  SSvveettllaannaa  KKoossttiiaannkkyy,,
wwhhoo  aarree  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  aasssseemmbblliinngg  tthhee  ddeemmoolliisshheedd  ddwweelllliinngg  iinn  NNeeww  YYoorrkk,,  oorr  wwiitthh  aarrttiissttss  ffrroomm
tthhee  FFaarr  EEaasstt,,  ssuucchh  aass  TTaakkaasshhii  NNaarraahhaarraa  wwhhoo  ffiinnddss  ssiiggnnss  iinn  hhaarrdd  mmaatttteerr,,  oorr  CChhoonngg  HHyyuunn
wwhhoossee  ppaaiinnttiinngg  ssuubbssttaannccee  iiss  gguuiiddeedd  bbyy  mmiinniimmaall  rraannddoomm  mmaarrkkss  aanndd  iinncciiddeennttss??  TThhiiss  wwoouulldd
bbee  hhiissttoorriiccaallllyy  iinnccoorrrreecctt..  TThhoossee  aarrttiissttss  bbeelloonnggeedd  ttoo  tthhee  nniinneettiieess,,  aanndd  PPaappaassppyyrroouu  hhaass
sseeaarrcchheedd  ffoorr  ssiiggnnss  iinn  hheerr  mmaatttteerr  ssiinnccee  11996655..

TThheerree,,  hhoowweevveerr,,  iiss  aa  ccoommmmoonn  oorriiggiinn  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  mmooddeerrnniissmm,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt
rreevvoolluuttiioonnaarryy  mmoovveemmeenntt  iinn  hhiissttoorryy  ((aass  iimmppoorrttaanntt  aass  tthhee  RReennaaiissssaannccee))  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnaall
hhaannddlliinngg  ooff  tthhiinnggss..  

II  mmaaiinnttaaiinn  ––  aanndd  II’’mm  nnoott  aalloonnee  ––  tthhaatt  wwhhaatt  JJaammeess  JJooyyccee  ssaayyss  iinn  hhiiss  PPoorrttrraaiitt  ooff  tthhee  AArrttiisstt
ssuuiittss  ssoommee  aarrttiissttss  aanndd  nnaattuurraallllyy  PPaappaassppyyrroouu::  iinntteelllleeccttuuaall  iinnddiivviidduuaalliittyy  hhaass  mmoorree  ppoowweerr
oouuttssiiddee  ooff  mmoovveemmeennttss..

SSoo,,  lleett’’ss  ggoo  bbaacckk  ttoo  AAtthheennss  iinn  tthhee  llaattee  6600ss,,  ttoo  aa  cclliimmaattee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmooddeerrnniizziinngg,,
ddoommeessttiicc  mmiiggrraattiioonn  aanndd  iinnffiigghhttiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  rreeaalliisstt  aanndd  nnoonnrreepprreesseennttaattiioonnaall  aarrttiissttss  ––  aann
eerraa  wwhheenn  iinnnnoocceennccee  ppeerrmmiitttteedd  ccoonnvveerrggeenncceess  oonnllyy  wwhheenn  ccoonnffrroonnttiinngg  tthhee  ccoommmmoonn  eenneemmyy::
tthhee  ddiiccttaattoorrsshhiipp..  

IItt  wwaass  tthheenn  tthhaatt  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu  bbeeggaann  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tteerrrraazzzzoo  fflloooorriinngg,,  bbrrookkeenn  rrooooff  ttiilleess,,
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aanndd  pphhoottooccooppiieess  aanndd  oobbsseerrvviinngg  tthheeiirr  ppaatttteerrnnss..  SShhee  hhaadd  aallrreeaaddyy  mmaaddee  hheerr  cchhooiiccee..
AAss  ffaarr  bbaacckk  aass  wwee  sseeaarrcchh,,  iinn  tthhee  ffeeww  ddooccuummeennttss  tthhaatt  eexxiisstt  ffrroomm  tthhaatt  ppeerriioodd,,  wwee  ffiinndd  hheerr

ccoonnssttaannttllyy  sseeaarrcchhiinngg  iinn  mmaatttteerr  aanndd  iinn  wwaallllss,,  hhoouusseess  aanndd  ffrraaggmmeennttss  ooff  hhoouusseess  ffoorr  
tthhee  ppoowweerrffuull  ddoouubbttss  aanndd  sseennssaattiioonnss  tthhaatt  tthhee  aarrttiisstt  kknnoowwss  wwhheenn  llooookkiinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  
iinn  ppllaacceess  yyeett  uunnttoouucchheedd  bbyy  ootthheerrss..

OOnnee  ccoouulldd  ccllaaiimm  tthhaatt  hheerr  wwoorrkk  ffrroomm  tthhaatt  ttiimmee  ttoo  pprreesseenntt  ddaayy  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttaanntt  
aanndd  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ssaammee  ddeemmaanndd::  tthhee  iimmaaggee  iinn  mmaatttteerr,,  tthhee  vviissuuaall  oobbsseessssiioonn  ttoo  oobbsseerrvvee
aanndd  eexxtteenndd  tthheessee  ffoorrmmss  tthhrroouugghh  ppaaiinnttiinngg..

TThhee  rraannddoomm  iimmaaggee  oonnee  ddiissccoovveerrss  bbyy  oobbsseerrvviinngg  eevveenn  tthhee  mmoosstt  ffaammiilliiaarr  aanndd  ccoommmmoonnppllaaccee
mmaatttteerr  aaccttss  aass  aa  ccaattaallyysstt..  WWee  ccaann  sseeee  iitt  iinn  hheerr  ““ddeettaacchheedd  wwaallllss,,””  tthhee  ““MMaaggiicc  RRoooommss””  aanndd  tthhee
““BBaaaallbbeekkss,,””  iinn  tthhee  tteerrrraazzzzoo  mmoossaaiiccss,,  aanndd  iinn  hheerr  uunniiqquuee  ppaappeerr  wwaallllss..  TThheessee  aarree  tthhee  rraannddoomm
vviissuuaall  ssttiimmuullii  tthhaatt  ccoommppeell  hheerr  ttoo  iinntteerrvveennee,,  ttoo  mmaannaaggee  tthheessee  eeppiissooddeess  iinn  mmaatttteerr,,  aanndd  ttoo  aalltteerr
tthheemm  iinn  oorrddeerr  ttoo  llaayy  ccllaaiimm  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnaall  mmyytthh  tthhaatt  lliieess  iinn  tthhee  ccrraacckk  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthheessee
bbuuiillddiinnggss..  SShhee  rreeiinnffoorrcceess  tthheessee  ffiinnddss  bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ggoooodd  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthheemm  
aanndd  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  tthhaatt  ffoolllloowwss..  TThhuuss  tthhee  eexxiisstteenntt  aanndd  tthhee  ddiissccoovveerryy,,  tthhee  oolldd  aanndd  tthhee  nneeww
ccooeexxiisstt  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iinntteennssiiffiieess  tthheeiirr  ddiiaalleeccttiiccaall  aaccttiioonn  aass  aauuttoonnoommoouuss  eelleemmeennttss..

PPaappaassppyyrroouu’’ss  ccuurrrreenntt  rreettrroossppeeccttiivvee  aatt  tthhee  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  
iiss  aa  ffllaasshhbbaacckk  ffoorr  mmee,,  ttoo  mmyy  aarrcchhiivveess  aanndd  mmyy  rreeccoolllleeccttiioonnss..  II  aallwwaayyss  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  aarrttwwoorrkk
tthhaatt  II  rreemmeemmbbeerr  mmoonntthhss  aanndd  yyeeaarrss  aafftteerr  mmyy  ffiirrsstt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  iitt..  AAnndd  II  eexxoonneerraattee  mmyy  mmeemmoorryy
ffoorr  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  aarrttwwoorrkk  tthhaatt  iitt  hhaass  wwiippeedd  oouutt  jjuusstt  aa  ffeeww  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  eennccoouunntteerr,,  oorr  
aa  ffeeww  mmiinnuutteess  aafftteerr  lleeaavviinngg  tthhee  ggaalllleerryy..  MMyy  ccoommppuutteerr,,  hhoowweevveerr,,  ggiivveess  mmee  tthhiirrttyy--ttwwoo
rreeffeerreenncceess  ttoo  tthhee  nnaammee  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu  ffrroomm  11999900  ttoo  ttooddaayy..

TThhiiss  oorrggaanniizzeess  mmyy  tthhoouugghhttss  aanndd  II  sseeee  tthhee  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  iinntteennttiioonn  ttoo  ttrraannssmmiitt  iittss
rreeccoolllleeccttiioonn  vviiaa  ffoouurr  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  pprroojjeeccttss  tthhaatt  II  ccaann  ddeessccrriibbee  iinn  ccoommpplleettee  ddeettaaiill..  BBeessiiddeess
wwhhiicchh,,  tthhoossee  aarree  wwhhaatt  ccoommppoossee  tthhee  bbooddyy  ooff  hheerr  wwoorrkk,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  aannyy  ootthheerr  pprroocceesssseess
pprreecceeddiinngg  oorr  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  oouuttccoommee..

TTHHEE  FFIIRRSSTT  EEXXHHIIBBIITTIIOONN ttooookk  ppllaaccee  iinn  PPaattrraass,,  iinn  JJaannuuaarryy  11999900,,  aatt  tthhee  EEppiikkeennttrroo,,  
aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy,,  hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  eexxhhiibbiittiioonn  ssppaaccee  rruunn  bbyy  AAnnggeelliikkii  AAnnttoonnooppoouulloouu  
aanndd  GGaavvrriillooss  MMiicchhaaiill..

TThheerree,,  tthhee  ccuubbiisstt  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  ssppaaccee  ppaarraalllleelleedd  PPaappaassppyyrroouu’’ss  wwoorrkk  aanndd  hheerr  ccoonncceerrnnss::
““ddeettaacchheedd  wwaallllss,,””  eeppiissooddeess  iinn  mmaatttteerr,,  ffoorrmmss  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aalltteerr  eelleemmeennttss,,  
tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ggaazzee  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnaall  mmyytthh..

TThhee  mmaatttteerr  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ddeettaacchheedd  ffrroomm  tthhee  wwaallll  ffuunnccttiioonneedd  aass  aa  ccaannvvaass  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn
pprreeppaarreedd  bbyy  ttiimmee,,  iimmbbuueedd  wwiitthh  iittss  ttrraacceess  aanndd  nnuuaanncceess..  IItt  wwaass  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  
ooff  tthhee  ffrreeeeddoommss  sseeccuurreedd  bbyy  mmooddeerrnniissmm,,  oorrggaanniizzeedd  nnoonneetthheelleessss  iinn  tthhee  sscchheemmaattiicc  mmeemmoorryy  
ooff  ttiimmee  aanndd  tthhee  ddiiaalleeccttiiccaall  sshheellll  ooff  ccoonntteenntt..  TThhuuss  iinn  ssoommee  wwaayy,,  ccoonntteemmppoorraarryy  aarrtt  hhiissttoorryy  
aanndd  hhuummaann  hhiissttoorryy,,  ii..ee..  tthhee  uullttiimmaattee  oorriiggiinn  ooff  wwoorrkk,,  aarree  eemmbbooddiieedd  iinn  oonnee  aannootthheerr..  

BBuuyy  ddeettaacchhiinngg  mmaatttteerr  ffrroomm  wwaallllss,,  PPaappaassppyyrroouu  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee  aann  aallrreeaaddyy  lliivviinngg
eennvviirroonnmmeenntt  wwhhoossee  tteexxttuurree  aalltteerreedd  ssppaaccee..  IItt’’ss  aa  ppiittyy  tthhaatt  tthhiinnggss  aarree  ssoommeettiimmeess  ssttrriiccttllyy
bbaappttiizzeedd  aass  ppaaiinnttiinngg,,  ssccuullppttuurree  oorr  ssttaaggee  ddeessiiggnn,,  ssiinnccee  tthhiiss  pprraaccttiiccee  eemmbbooddiieess  tthhee  rriittuuaall
ddrriivveenn  bbyy  tthhee  cchhaannccee  ffiinndd..  IItt  iiss  aa  ssllooww  mmoovveemmeenntt  ooff  tthhee  bbooddyy  aanndd  tthhee  hhaanndd,,  wwhhiicchh  uunnccoovveerrss,,
ddiissccoovveerrss  aanndd  rreevviivveess,,  ggiivviinngg  oolldd  mmaatttteerr  tthhee  vvaalluuee  ooff  pprreesseenntt  ttiimmee  wwhheerree  tthhiiss  ttyyppee  
ooff  iinntteerrvveennttiioonn  wwiillll  ppeerrmmiitt  iitt  ttoo  eexxiisstt  iinn  tthhee  ffuuttuurree  aass  wweellll..

TTHHEE  SSEECCOONNDD  EEXXHHIIBBIITTIIOONN wwaass  aatt  KKrreeoonniiddiiss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss,,  iinn  11999944..  HHeerree,,  PPaappaassppyyrroouu
ccrreeaatteedd  aa  sseeccoonndd  ssppaaccee  ooff  ttwweennttyy--oonnee  ssqquuaarree  mmeetteerrss  iinnssiiddee  tthhee  ggaalllleerryy  ssppaaccee..  IItt  wwaass  aa
cclloosseedd  rroooomm  iinnttoo  wwhhiicchh  oonnee  ccoouulldd  wwaallkk,,  wwiitthh  nniicchheess  iinn  wwhhiicchh  oonnee  ccoouulldd  hhuunntt  oouutt  
tthhee  ssuubbjjeeccttss  PPaappaassppyyrroouu  pprrooppoosseedd,,  aass  wweellll  aass  ccrreeaattee  oonnee’’ss  oowwnn..  AAllll  tthhiiss  ooccccuurrrreedd  tthhoouugghh  
tthhee  uussee  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  tteerrrraazzzzoo  fflloooorr--ttiillee,,  aa  cchheeaapp  pprroodduucctt,,  oovveerruusseedd  iinn  tthhee  oollddeerr
hhoouusseess  aanndd  kkiittcchheennss  ooff  mmiiddddlleeccllaassss  aappaarrttmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  ffrroomm  tthhee  eeaarrllyy  ppoossttwwaarr  yyeeaarrss  ––  

tthhee  ttyyppee  tthhaatt  iiss  nnooww  rreepprroodduucceedd  iinn  ccoonntteemmppoorraarryy  hhaarrdd  iinndduussttrriiaall  ddeessiiggnn..  AA  sseeccoonndd
iinnssttaallllaattiioonn  ccoonnssiisstteedd  ooff  ffiivvee  iirroonn  ttaabblleess  wwiitthh  sseevveennttyy  tteerrrraazzzzoo  ttiilleess  ppllaacceedd  nneexxtt  ttoo  eeaacchh  ootthheerr,,
lliikkee  pprreecciioouuss  oolldd  pphhoottooggrraapphhss..  TThhiiss  wwaass  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ““IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,””
tthhee  ““MMaaggiicc  RRoooommss,,””  tthhee  ““BBaaaallbbeekkss,,””  aanndd  tthhee  ddeettaacchheedd  wwaallllss,,  wwhhiicchh  oonnccee  aaggaaiinn  iinnvvoollvveedd  
tthhee  eeyyee’’ss  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  ssttiimmuullaatteess  tthhoouugghhtt,,  ggiivviinngg  vvaalluuee  ttoo  wwhhaatteevveerr  aaddvvaanncceess  tthhee  hhaanndd
aass  tthhee  ccrryypptt  ooff  tthhee  mmyysstteerryy  tthhaatt  ddeeffiinneess  tthhee  nneeww  bbiirrtthh..

TThhuuss  tthhee  uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  tthhee  mmaannyy  ccoolloorrss  ddoonn’’tt  ccaanncceell  oouutt  tthhee  mmaarrkkiinngg  ooff  tthhee  ppiiccttuurreess..
TThhee  eennttiirree  iinntteerrvveennttiioonn  hheerree  rreesseemmbblleedd  aa  pprree--ccaarrttoooonn  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss,,  aann  iilllluussttrraattiioonn  
iinn  wwhhiicchh  yyoouu  sseeee  tthhee  lliippss,,  aanndd  tthheenn  ccoommpplleettee  tthhee  mmoouutthh  aanndd  aafftteerr  tthhaatt  tthhee  hheeaadd..  WWiitthh
mmiinniimmaall  iinntteerrvveennttiioonn  PPaappaassppyyrroouu  ccrreeaatteedd  rreeccooggnniizzaabbllee  mmoottiiffss  ssuucchh  aass  aanniimmaallss,,  ttrreeeess,,
ppeeooppllee  ––  ssuubbjjeeccttss  tthhaatt  ddeevveellooppeedd  wwiitthhiinn  tthheeiirr  oowwnn  ssppaacceess..  TThhee  oonnee  ttiillee  nneexxtt  ttoo  tthhee  ootthheerr
mmaaddee  aa  mmeennttaall  rreepprroodduuccttiioonn  iinn  oorrddeerr..  IInn  sshhoorrtt,,  wwiitthh  hheerr  mmiinniimmaall  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  hheeaavvyy
mmaatteerriiaall,,  tthhee  aarrttiisstt  ttoouucchheedd  uuppoonn  tthhee  iissssuuee  ooff  nnoonn  ffiinniittoo,,  aalllloowwiinngg  tthhee  aaccttiivvee  vviieewweerr  tthhee
ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  ggaammee  ooff  iimmaaggeess..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  ttoouucchh  aanndd  tthhee  ssoouunndd  ooff
mmoovveemmeenntt  ccrreeaatteedd  aannootthheerr  iimmaaggee  bbyy  eexxppaannddiinngg  tthhee  ccooddeess  ooff  vviissuuaall  ggeessttuurreess  aanndd  bbeehhaavviioorrss..

TTHHEE  TTHHIIRRDD  EEXXHHIIBBIITTIIOONN wwaass  tthhee  ““WWaallll””,,  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  GGaalllleerryy  77  oonn  ZZaallaakkoossttaa  SSttrreeeett  
iinn  JJaannuuaarryy  22000011..

HHeerree  PPaappaassppyyrroouu  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  wwaallll  ddeettaacchhmmeennttss  tthhaatt  sshhee’’dd  wwoorrkkeedd  oonn  ssiinnccee  11997700..
SShhee  ccoonnddeennsseedd  tthhee  eexxppeerriieenncceess  tthhaatt  sshhee’’dd  mmaaddee  kknnoowwnn  iinn  tthhee  8800ss  aanndd  9900ss,,  eennddiinngg  uupp  
wwiitthh  aa  vviiddeeoo--wwaallll,,  aa  ppootteennttiiaall  ppeerrffoorrmmaannccee  tthhaatt  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  tthhee  llooggiicc  
ooff  tthhee  mmoonnuummeennttaall  ooff  oouurr  oowwnn  ttiimmee..  

PPaappaassppyyrroouu  bbeehhaavveedd  lliikkee  tthhee  aarrcchheeoollooggiisstt  wwhhoo  rreessccuueess  ssoommeetthhiinngg  pprreecciioouuss  iinn  ttwwoo  wwaallll
ddeettaacchhmmeennttss,,  oonnee  iinn  LLaavvrriioo  aanndd  oonnee  iinn  PPssyyrrrrii..  ((WWee  kknnooww  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  wwaallll  ddeettaacchhmmeenntt
ooccccuurrrreedd  aatt  77  SSttiillppoonnooss  SSttrreeeett  aanndd  wwaass  eexxhhiibbiitteedd  aatt  DDeessmmooss  GGaalllleerryy  iinn  tthhee  7700ss..))

II’’mm  tteemmpptteedd  hheerree  ttoo  qquuoottee  mmyy  rreevviieeww,,  ppuubblliisshheedd  MMoonnddaayy,,  2222  JJaannuuaarryy  iinn  tthhee  nneewwssppaappeerr
EElleefftthheerroottyyppiiaa..  PPaappaassppyyrroouu’’ss  wwoorrkk  ooff  eexxcceeppttiioonnaall  sseennssiittiivviittyy  aanndd  ppoowweerr  ccaann  bbee  vviieewweedd  
aass  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwee’’vvee  sseeeenn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  aanndd  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccoonnffiinneedd  
ttoo  tthhee  bboorrddeerrss  ooff  GGrreeeeccee..  HHooww  ddooeess  oonnee  ccllaassssiiffyy  iitt??  CCaann  wwee  rreessiisstt  tthhee  pprroovvooccaattiioonn  ttoo  vviieeww  
iitt  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  aarrtt??  AAss  aa  rrhheettoorriiccaall  qquueessttiioonn,,  tthhee  aannsswweerr  iiss  ooff  ccoouurrssee  yyeess..  
IIff  wwee  llooookk  aarroouunndd  uuss,,  wwee  hhaavvee  ttoo  eexxpplloorree  aa  bbiitt  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  ootthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  aarrttiissttss
ddeeaalltt  wwiitthh  ssiimmiillaarr  iissssuueess  iinn  tthheeiirr  wwoorrkk..

WWee  ccaann  rreeaaddiillyy  ccoonntteemmppllaattee  tthhee  wwoorrkk  ooff  IIggoorr  aanndd  SSvveettllaannaa  KKoossttiiaannkkyy,,  wwhhoo  bbuuiilltt  
aanndd  rreebbuuiilltt  ddeemmoolliisshheedd  hhoouusseess  iinn  NNeeww  YYoorrkk,,  wwhheerree  tthheeyy  lliivvee,,  bbuutt  tthhiiss  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  9900ss,,  
aass  ddiidd  ssiimmiillaarr  iinntteerrvveennttiioonnss  bbyy  yyoouunnggeerr  EEnngglliisshh  aarrttiissttss..  AAggaaiinn  iinn  tthhee  9900ss  tthheerree  wwaass  tthhee  wwoorrkk
ooff  TTaakkaasshhii  NNaarraahhaarraa,,  wwhhoo  sseeaarrcchheedd  ffoorr  aanndd  nnootteedd  tthhee  ssiiggnnss  iinn  hhaarrdd  mmaatttteerr,,  aass  wweellll  aass  CChhoonngg
HHyyuunn  wwhhoossee  ppaaiinntteerrllyy  mmaatttteerr  wwaass  ddrriivveenn  bbyy  mmiinniimmaall  rraannddoomm  ssiiggnnss  aanndd  aaccttiioonnss..  

OOff  ccoouurrssee  wwee  aarrrriivvee  aatt  ssaadd  rreeaalliizzaattiioonn  ((wwhhiicchh  hhaappppeennss  eevveerryy  ttiimmee  wwee  ffiinndd  oouurrsseellvveess
bbeeffoorree  aa  wwoorrkk  tthhaatt  eexxcceellss  iinn  qquuaalliittyy  aanndd  eexxcceeeeddss  bboorrddeerrss))  tthhaatt  GGrreeeekk  aarrtt  ooff  tthhee  7700ss  hhaass
bbeeeenn  lloosstt  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  hhiissttoorryy,,  aass  wwaass  aatt  ooff  tthhee  8800ss..

TTHHEE  FFOORRTTHH  EEXXHHIIBBIITTIIOONN,,  ““TThhee  uullttiimmaattee  vviissiioonn  mmaakkeess  mmee  bblliinndd””,,  ttooookk  ppllaaccee  aatt  GGaazzoonn  RRoouuggee
((AAtthheennss))  iinn  22000066..  TThhee  rraannddoomm  oorr  cchhaannccee  iimmaaggee  tthhaatt  ccoonncceerrnnss  PPaappaassppyyrroouu,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  
iiss  sshhaappeedd  bbyy  mmeennttaall  aanndd  ppiiccttoorriiaall  pprroocceesssseess,,  hheerree  ttooookk  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  wwaallll  tthhaatt  wwaass  bbuuiilltt  ffrroomm
ssccrraattcchh  ffrroomm  tthhoouussaannddss  ooff  ssmmaallll  ppiieecceess  ooff  ppaappeerr..  IInn  ssoommee  wwaayy,,  tthhee  iimmaaggee  iinn  tthhee  mmaatttteerr
eevvoollvveedd  aanndd  wwaass  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  tthhee  mmaatttteerr  ooff  tthhee  iimmaaggee..  

TThhee  ppooeettiicc  ffoorrccee  ooff  tthhee  ffrraaggiillee  ssttrruuccttuurree  bbeeccaammee  aa  mmoonnuummeennttaall  rreelliieeff  ssccuullppttuurree,,  
wwiitthh  aa  lliinneeaarr  mmaannnneerr  ooff  eexxeeccuuttiioonn  tthhaatt  ddeeppiiccttss  iinnddiivviidduuaall  eeppiissooddeess  ooff  ppeerrssoonnss,,  ffeeaattuurreess  
aanndd  sshhaaddiinnggss  ooff  aa  ““mmiissttrraall””  aass  oolldd  aass  iitt  iiss  ccoonntteemmppoorraarryy..

HHeerree,,  II’’llll  ssttoopp  aanndd  rreeffeerr  yyoouu  ttoo  MMaaxx  EErrnnsstt’’ss  ““BBeeyyoonndd  PPaaiinnttiinngg””,,  wwhhiicchh  iiss  qquuootteedd  iinn  tthhiiss
bbooookk  [[sseeee  pp..  4433]]  aanndd  ttaallkkss  aabboouutt  tthhee  ssyymmbboolliissmm  aanndd  oobbsseessssiioonn  ooff  vviissuuaall  pprroovvooccaattiioonnss  iinn
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∆∆εενν  ξξέέρρωω  αανν  ηη  ΡΡέένναα  έέχχεειι  υυππ’’  όόψψιινν  ττηηςς  ττοο  πποοίίηηµµαα  ττοουυ  ΠΠρρεεββέέρρ..  ∆∆εενν  ξξέέρρωω  αανν  κκααθθώώςς  δδοουυλλεεύύεειι  
µµεε  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  σσκκέέφφττεεττααιι  ττοο  πποοίίηηµµαα..  ΑΑλλλλάά  αακκόόµµαα  κκιι  αανν  δδεε  ττοο  γγννωωρρίίζζεειι,,  ττοο  πποοίίηηµµαα  
µµοουυ  φφααίίννεεττααιι  ππωωςς  σσυυννοοψψίίζζεειι  όόσσαα  έέχχωω  νναα  ππωω  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθηηγγήήττρριιαα  µµοουυ  σσττηηνν  ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΤΤ..  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς..

ΤΤοο  πποολλύύχχρροοννοο  δδιιδδαακκττιικκόό  έέρργγοο  ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ααξξίίζζεειι  κκααννεείίςς  νναα  ττοο  δδεειι  µµεε  ππρροοσσοοχχήή,,
ααφφεεννόόςς  γγιιααττίί  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκόό,,  ααφφεεττέέρροουυ  γγιιααττίί  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  µµεε  ττοο  εεππίίσσηηςς
σσηηµµααννττιικκόό  κκααλλλλιιττεεχχννιικκόό  ττηηςς  έέρργγοο..  ΑΑςς  µµοουυ  εεππιιττρρααππεείί  µµιιαα  ππρροοσσωωππιικκήή  ααννάάµµννηησσηη  µµιιααςς  
κκααιι  ττηη  θθυυµµάάµµααιι  ((σσεε  δδιιάάλλεειιµµµµαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηη  σσυυγγκκλλήήττοουυ))  νναα  σσχχεεδδιιάάζζεειι  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  
ττωωνν  έέρργγωωνν  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  σσττηηνν  γγκκααλλεερρίί  ττοουυ  ΚΚρρεεωωννίίδδηη  ττοο  11999944..

ΗΗ  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  σστταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  ττηηςς  εείίννααιι  ππααρροούύσσαα..  ΤΤοο  ττοοννίίζζωω  κκααιι  κκυυρριιοολλεεκκττώώ..
ΑΑννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  ββααθθµµίίδδαα,,  ηη  φφυυσσιικκήή  ττηηςς  ππααρροουυσσίίαα  σστταα  εερργγαασσττήήρριιαα
ττηηςς  σσχχοολλήήςς  εείίννααιι  ππααρροοιιµµιιώώδδηηςς..  ΕΕίίννααιι  ζζήήττηηµµαα  αανν  σστταα  χχρρόόννιιαα  πποουυ  εερργγάάσσττηηκκεε  σσττηηνν  ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΤΤ..
ααπποουυσσίίαασσεε  µµίίαα  ήή  δδύύοο  εερργγάάσσιιµµεεςς  µµέέρρεεςς..  ΚΚααιι  ππάάνντταα  ήήτταανν  εεκκεείί  όόχχιι  µµόόννοο  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  ώώρρεεςς
κκααιι  µµέέρρεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  κκάάθθεε  σσττιιγγµµήή  πποουυ  έέννααςς  ααππόό  εεµµάάςς  χχρρεειιααζζόότταανν  ττηη  ββοοήήθθεειιάά  ττηηςς..  ΕΕίίννααιι  ππεερριιττττόό

ΗΗΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΗΗΛΛΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  

ΖΖωωγγρράάφφιισσεε  ππρρώώτταα  έένναα  κκλλοουυββίί
µµεε  ααννοοιιχχττήή  ππόόρρτταα
ζζωωγγρράάφφιισσεε  µµεεττάά
κκάάττιι  όόµµοορρφφοο
κκάάττιι  ααππλλόό
κκάάττιι  ωωρρααίίοο
κκάάττιι  χχρρήήσσιιµµοο
γγιιαα  ττοο  πποουυλλίί
µµεεττάά  αακκοούύµµππηησσεε  ττοο  ττεελλάάρροο  σσ’’  έένναα  δδέέννττρροο
µµέέσσαα  σσ’’  έένναανν  κκήήπποο
µµέέσσαα  σσ’’  έένναα  άάλλσσοοςς
µµέέσσαα  σσ’’  έένναα  δδάάσσοοςς
χχωωρρίίςς  νναα  µµιιλλάάςς  
χχωωρρίίςς  νναα  κκοουυννιιέέσσααιι  [[......]]
ΌΌτταανν  ττοο  πποουυλλίί  φφττάάσσεειι
αανν  φφττάάσσεειι
κκρράάτταα  ττηηνν  ππιιοο  ββααθθιιάά  σσιιγγήή
ππεερρίίµµεεννεε  ττοο  πποουυλλίί  νναα  µµππεειι  σσττοο  κκλλοουυββίί
κκααιι  άάµµαα  µµππεειι
κκλλεείίσσεε  ααππααλλάά  ττηηνν  ππόόρρτταα  µµεε  ττοο  ππιιννέέλλοο

µµεεττάά  
σσββήήσσεε  όόλλαα  τταα  κκάάγγκκεελλαα  έένναα  έένναα
ππρροοσσέέχχοοννττααςς  νναα  µµηηνν  ααγγγγίίξξεειιςς  κκααννέένναα  

φφττεερρόό  ττοουυ  πποουυλλιιοούύ..
ΈΈππεειιτταα  κκάάννεε  ττοο  πποορρττρρααίίττοο  ττοουυ  δδέέννττρροουυ
δδιιααλλέέγγοοννττααςς  ττοο  οοµµοορρφφόόττεερροο  κκλλααδδίί  ττοουυ

γγιιαα  ττοο  πποουυλλίί..
ΖΖωωγγρράάφφιισσεε  αακκόόµµαα  ττοο  ππρράάσσιιννοο  φφύύλλλλωωµµαα  

κκααιι  ττηη  δδρροοσσιιάά  ττοουυ  ααννέέµµοουυ
ττηη  σσκκόόννηη  ττοουυ  ήήλλιιοουυ
ττοο  ββόόµµββοο  ττωωνν  ζζοουυζζοουυννιιώώνν  
σσττηη  χχλλόόηη  µµιιαα  κκααλλοοκκααιιρριιννήή  µµέέρραα
κκιι  έέππεειιτταα  ππεερρίίµµεεννεε  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ττοο  πποουυλλίί  νναα  

κκεελλααϊϊδδήήσσεειι..
ΑΑνν  ττοο  πποουυλλίί  δδεενν  κκεελλααϊϊδδήήσσεειι  εείίννααιι  σσηηµµάάδδιι  κκαακκόό
σσηηµµάάδδιι  όόττιι  ττοο  έέρργγοο  εείίννααιι  κκαακκόό
ααλλλλάά  αανν  ττρρααγγοουυδδήήσσεειι  εείίννααιι  σσηηµµάάδδιι  κκααλλόό
σσηηµµάάδδιι  όόττιι  µµπποορρεείίςς  νναα  υυπποογγρράάψψεειιςς
κκααιι  ττόόττεε  ξξεερρίίζζωωσσεε  ααππααλλάά  έένναα  φφττεερρόό  ττοουυ  πποουυλλιιοούύ
κκααιι  γγρράάψψεε  ττ’’  όόννοοµµάά  σσοουυ  σσεε  µµιιαα  άάκκρρηη  ττοουυ  έέρργγοουυ..

««ΓΓιιαα  ττοο  πποορρττρρααίίττοο  εεννόόςς  πποουυλλιιοούύ»»  

JJaaccqquueess  PPrréévveerrtt,,  PPoouurr  ffaaiirree  llee  ppoorrttrraaiitt  dd’’uunn  ooiisseeaauu,,  PPaarroolleess ((LLiibbrraaiirriiee  GGaalllliimmaarrdd,,  ééddiitteeuurr))
ΜΜεεττάάφφρραασσηη  ΚΚααττεερρίίνναα  ΒΒααρρδδάάκκαα

eevveerryy  ffoorrmm  ooff  mmaatttteerr  tthhaatt  oonnee  ccoonnffrroonnttss  iinn  oonnee’’ss  ppllaannee  ooff  vviissiioonn..  TThhiiss  mmaasstteerr  ooff  mmooddeerrnniissmm
iinntteerrpprreettss  hhiiss  oobbsseessssiioonn  ttoo  oobbsseerrvvee  aanndd,,  tthhrroouugghh  hhiiss  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  ccrreeaattee  iimmaaggeess  aanndd  eevveenn
hhaalllluucciinnaattiioonnss,,  wwiitthh  BBoottttiicceellllii’’ss  vviieeww  tthhaatt  aa  ssppoonnggee  ssooaakkeedd  wwiitthh  vvaarriioouuss  ppaaiinntt  ccoolloorrss  ttoosssseedd
aaggaaiinnsstt  aa  wwaallll  ccoouulldd  pprroodduuccee  aa  ssttaaiinn  iinn  wwhhiicchh  oonnee  ccoouulldd  sseeee  aa  bbeeaauuttiiffuull  llaannddssccaappee..  

TThhiinnggss  mmaayy  bbee  ssiimmppllee..  AAss  hhiissttoorryy  rreeppeeaattss  iittsseellff,,  rreevveellaattiioonnss  rreeooccccuurr..  TThhee  aarrttiisstt  wwiillll
ccoommppoossee  ssppaacceess  wwiitthh  ssaaiinnttss  aanndd  ddeemmoonnss,,  wwiitthh  ssppeeccttaacclleess  aanndd  ddiissccoovveerriieess,,  wwiitthh  ffaannttaassiieess
aanndd  iinnvveennttiioonnss  uunnttiill  sshhee  aappppeeaasseess  hheerr  ppeerrssoonnaall  ffeeaarrss..  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu  ppeerrssiissttss  aanndd  iinnssiissttss
oonn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  tthhee  iimmaaggee  tthhaatt  eemmeerrggeess,,  rreevviivviinngg  hheerr  aarrtt  aanndd  hheerr  ddeemmoonnss,,  ddeelliivveerriinngg  aa  ssoolliidd
mmaatteerriiaall  ffuullll  ooff  ssuucccceessssffuull  pphhaannttoommss..      

MMaarriiaa  MMaarraaggoouu
AArrtt  ccrriittiicc,,  
DDiirreeccttoorr  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree  ooff  RReetthhyymmnnoo
JJaannuuaarryy  22000099
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νναα  εεξξηηγγήήσσωω  γγιιααττίί  ηη  φφυυσσιικκήή  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  δδαασσκκάάλλοουυ  κκααιι  µµάάλλιισστταα  µµεε  ττέέττοοιιαα  ππεεπποοίίθθηησσηη  
κκααιι  σσύύσσττηηµµαα  λλεειιττοουυρργγεείί  σσαανν  ττοο  κκααττεεξξοοχχήήνν  θθεεττιικκόό  ππααρράάδδεειιγγµµαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  σσοοββααρρόόττηητταα  
ττοουυ  γγννωωσσττιικκοούύ  ααννττιικκεειιµµέέννοουυ,,  δδηηλλααδδήή  ττηηςς  ττέέχχννηηςς..

ΕΕρργγάάσσττηηκκεε  µµεεθθοοδδιικκάά  µµεε  κκάάθθεε  σσπποουυδδαασσττήή  ξξεεχχωωρριισσττάά,,  εεππιιµµέέννοοννττααςς  νναα  ααννααππττύύξξεειι  ττιιςς  ιιδδέέεεςς
ττοουυ  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  πποουυ  εεκκεείίννοοςς  ππρροοττιιµµοούύσσεε  κκααιι  εείίχχεε  ππάάνντταα  ππρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο
πποουυ  ηη  εερργγαασσίίαα  µµααςς  µµπποορρεείί  νναα  εεξξεελλιιχχθθεείί..  ΚΚοουυββέέννττιιααζζεε  µµεε  όόλλοουυςς,,  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµέέρραα  
ττωωνν  σσπποουυδδώώνν  µµέέχχρριι  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  δδιιππλλωωµµααττιικκήήςς  µµααςς  εερργγαασσίίααςς..  ΜΜεε  ττοο  µµοοννααδδιικκόό
ττηηςς  χχιιοούύµµοορρ  λλέέεειι  όόσσαα  έέχχεειι  νναα  ππεειι  κκααιι  γγίίννεεττααιι  αακκόόµµαα  ππιιοο  ππεειισσττιικκήή  όότταανν  δδεενν  δδιισσττάάζζεειι  
νναα  κκρριιττιικκάάρρεειι  αακκόόµµαα  κκααιι  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ήή  εεππιιλλοογγέέςς..  

ΕΕίίννααιι  ηη  ππρρώώττηη  γγυυννααίίκκαα  κκααθθηηγγήήττρριιαα  σσεε  εερργγαασσττήήρριιοο  ττηηςς  ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΤΤ..  ΧΧωωρρίίςς  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς
οορργγααννώώννεειι  ττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  ττηηςς  µµεε  γγννώώµµοονναα  ττιιςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  έέρρεευυννααςς..
ΠΠρροοττεείίννεειι  όόχχιι  µµόόννοο  ττηη  µµεελλέέττηη  ααππόό  ττοο  φφυυσσιικκόό  γγιιαα  όόπποοιιοονν  ττοο  εεππιιθθυυµµεείί,,  ααλλλλάά  δδηηµµιιοουυρργγεείί  
κκααιι  ττιιςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  γγιιαα  έέρρεευυνναα  ννέέωωνν  µµοορρφφώώνν  έέκκφφρραασσηηςς..  ΜΜέέσσαα  σσττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  
οο  σσπποουυδδαασσττήήςς  έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  δδοουυλλέέψψεειι  σσεε  µµεεγγάάλληη  κκλλίίµµαακκαα  εεππιιττοοίίχχιιαα  έέρργγαα,,  
νναα  ππεειιρρααµµααττιισσττεείί  µµεε  ννέέαα  υυλλιικκάά  κκ..ττ..λλ..  ΉΉδδηη  ααππόό  ττοο  11999944  εεγγκκααθθιισσττάά  σσττοο  εερργγαασσττήήρριιόό  
ττηηςς  υυπποολλοογγιισσττέέςς  µµεε  ππρροογγρράάµµµµαατταα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ήήχχοουυ  κκααιι  εειικκόόννααςς,,  δδίίννοοννττααςς    ττηη  δδυυννααττόόττηητταα
νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοουυµµεε  ττηη  δδιιάάσστταασσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ..

ΈΈττσσιι  ππρροοττεείίννεειι  ττοο  ππρρώώττοο  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοο  µµοοννττέέλλοο  σσύύγγχχρροοννοουυ  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  ττέέχχννηηςς  
σσττηηνν  ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΤΤ..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  κκααλλεείί  θθεεωωρρηηττιικκοούύςς  ττηηςς  ττέέχχννηηςς,,  ιισσττοορριικκοούύςς  ααλλλλάά  κκααιι  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  µµιιλλήήσσοουυνν  γγιιαα  θθέέµµαατταα  ττέέχχννηηςς  κκααιι  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν  ττηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυςς..  
ΤΤοο  εερργγαασσττήήρριιοο  λλεειιττοουυρργγεείί  µµεε  όόρροουυςς  δδιιααλλόόγγοουυ,,  ηη  ίίδδιιαα  εείίννααιι  ππάάνντταα  εεκκεείί  κκααιι  ββέέββααιιαα  δδεενν  ααρρννήήθθηηκκεε
πποοττέέ  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  σσπποουυδδαασσττέέςς  ααππόό  άάλλλλαα  εερργγαασσττήήρριιαα..

ΠΠρροοττεείίννεειι  σσττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  εευυρρύύ  σσύύννοολλοο  ααππόό  ααννααφφοορρέέςς  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ
µµεε  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυςς  όόρροουυςς  φφόόρρµµααςς,,  εεννννοοιιώώνν  κκααιι  ιισσττοορρίίααςς  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυµµεε  ττιι  εείίννααιι  εεκκεείίννοο  
πποουυ  µµααςς  ααππαασσχχοολλεείί  κκααιι  πποοιιεεςς  εείίννααιι  οοιι  ππιιθθααννέέςς  εεκκδδοοχχέέςς  ττοουυ..  ΕΕππιιµµέέννεειι  σσττηηνν  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν
κκααλλύύττεερρηη  δδιιααττύύππωωσσηη  ττωωνν  ππρροοββλληηµµααττιισσµµώώνν  µµααςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εειικκόόννααςς  
κκααιι  µµααςς  εεκκππααιιδδεεύύεειι  σσεε  ππρραακκττιικκέέςς  πποουυ  ααννααδδεειικκννύύοουυνν  ττοο  κκααλλλλιιττεεχχννιικκόό  έέρργγοο  χχωωρρίίςς  οούύττεε  
γγιιαα  µµιιαα  σσττιιγγµµήή  νναα  υυπποοββααθθµµίίζζεειι  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  νναα  εεκκφφρραασσττοούύµµεε..  ΣΣυυµµββάάλλλλεειι
σσεε  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  µµεε  εεννθθοουυσσιιαασσµµόό  κκααιι  σσυυννδδέέεεττααιι  ππρροοσσωωππιικκάά  µµεε  ττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς..
ΕΕππεειιδδήή  γγννωωρρίίζζεειι  ττοο  ππλλήήθθοοςς  ττωωνν  εεκκφφρραασσττιικκώώνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  πποουυ  έέφφεερρεε  οο  εειικκοοσσττόόςς  ααιιώώννααςς,,  
ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  δδεε  φφεείίδδεεττααιι  κκόόπποουυ  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  ηη  ππιιοο  ααννααππάάννττεεχχηη  ιιδδέέαα  νναα  µµεετταασσχχηηµµααττιισσττεείί  
σσεε  εειικκόόνναα..

ΌΌµµωωςς  ααυυττόό  πποουυ  ττηηνν  κκάάννεειι  σσπποουυδδααίίαα  δδαασσκκάάλλαα  εείίννααιι  όόττιι  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµέέρραα  ττωωνν  σσπποουυδδώώνν
µµααςς,,  εεππιιµµέέννεειι  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυµµεε  ττοονν  εεααυυττόό  µµααςς  µµέέσσαα  σσ’’  έένναα  σσύύννοολλοο,,  εεππιιµµέέννεειι  δδηηλλααδδήή  σσττηηνν  ιιδδέέαα
ττηηςς  σσυυννέέχχεειιααςς..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεσσηη  µµεε  ττηηνν  ααννττίίλληηψψηη  πποουυ  θθέέλλεειι  ττοονν  κκααθθέένναα  νναα  εείίννααιι  όό,,ττιι  δδηηλλώώσσεειι  
κκααιι  τταα  ππρράάγγµµαατταα  νναα  εείίννααιι  έέττσσιι  αανν  έέττσσιι  ννοοµµίίζζοουυµµεε,,  ηη  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  σσεε  µµααθθααίίννεειι  νναα  λλοογγααρριιάάζζεειιςς
ααλλλλιιώώςς..  ΣΣεε    µµααθθααίίννεειι  ππωωςς  ηη  ττέέχχννηη  εείίννααιι  δδιιααδδοοχχιικκέέςς  όόψψεειιςς  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν,,  έέττσσιι  όόππωωςς
οοιι  ίίδδιιοοιι  ττιιςς  ββλλέέπποουυνν  κκααιι  ττιιςς  δδεείίχχννοουυνν..  ΣΣεε  µµααθθααίίννεειι  ππωωςς  ηη  ττέέχχννηη  εείίννααιι  δδοουυλλεειιάά  µµεε  ππααρρεελλθθόόνν,,
ππααρρόόνν  κκααιι  µµέέλλλλοονν,,  όόχχιι  γγιιααττίί  πποουυλλιιέέττααιι  κκααιι  ααγγοορράάζζεεττααιι,,  ααλλλλάά  γγιιααττίί  ηη  ααξξίίαα  ττηηςς  εείίννααιι  ηη  ααξξίίαα  
ττηηςς  ααννθθρρώώππιιννηηςς  εελλεευυθθεερρίίααςς..

ΛΛίίγγοοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  ττέέχχννηηςς  έέχχοουυνν  ττόόσσοο  µµεεγγάάλλοο  ααρριιθθµµόό  σσηηµµααννττιικκώώνν
µµααθθηηττώώνν  κκααιι  µµααθθηηττρριιώώνν..  ΑΑππόό  ττοονν  ∆∆ηηµµήήττρρηη  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  µµέέχχρριι  ττοονν  ΣΣττέέλλιιοο  ΦΦααϊϊττάάκκηη,,  
οοιι  ννεεώώττεερρεεςς  γγεεννιιέέςς  ΕΕλλλλήήννωωνν  κκααλλλλιιττεεχχννώώνν  εεππιιββεεββααιιώώννοουυνν  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττοουυ  δδιιδδαακκττιικκοούύ  
ττηηςς  έέρργγοουυ..

ΗΗλλίίααςς  ΠΠααππααηηλλιιάάκκηηςς
ΖΖωωγγρράάφφοοςς
ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22000099

II  ddoonn’’tt  kknnooww  iiff  RReennaa  hhaass  PPrréévveerrtt’’ss  ppooeemm  iinn  mmiinndd..  II  ddoonn’’tt  kknnooww  iiff  sshhee  tthhiinnkkss  aabboouutt  tthhiiss  ppooeemm
wwhheenn  sshhee’’ss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  hheerr  ssttuuddeennttss..  BBuutt  eevveenn  iiff  sshhee  ddooeessnn’’tt  kknnooww  iitt,,  tthhiiss  ppooeemm
ssyynnooppssiizzeess  eevveerryytthhiinngg  II  hhaavvee  ttoo  ssaayy  aabboouutt  mmyy  ffoorrmmeerr  pprrooffeessssoorr  ffrroomm  tthhee  AAtthheennss  SScchhooooll  
ooff  FFiinnee  AArrttss  ((AASSKKTT))..

RReennaa  PPaappaassppyyrroouu’’ss  lloonngg  ccaarreeeerr  aass  aa  tteeaacchheerr  ddeesseerrvveess  ccaarreeffuull  eexxaammiinnaattiioonn::  ffiirrsstt  bbeeccaauussee
iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  aanndd  sseeccoonndd  bbeeccaauussee  iitt  ddeevveellooppeedd  iinn  ttaannddeemm  wwiitthh  hheerr  eeqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt
ccaarreeeerr  aass  aann  aarrttiisstt..  AAllllooww  mmee  aa  ppeerrssoonnaall  rreeccoolllleeccttiioonn  ssiinnccee  II  rreemmeemmbbeerr  sseeeeiinngg  hheerr  ((dduurriinngg  
aa  bbrreeaakk  iinn  aa  sscchhooooll  sseennaattee  mmeeeettiinngg))  sskkeettcchh  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  hheerr  wwoorrkk  ffoorr  hheerr  eexxhhiibbiittiioonn  
aatt  KKrreeoonniiddiiss  GGaalllleerryy  iinn  11999944..

PPeeiinnddrree  dd’’aabboorrdd  uunnee  ccaaggee
aavveecc  uunnee  ppoorrttee  oouuvveerrttee
ppeeiinnddrree  eennssuuiittee
qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  jjoollii
qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ssiimmppllee
qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  bbeeaauu
qquueellqquuee  cchhoossee  dd’’uuttiillee
ppoouurr  ll’’ooiisseeaauu
ppllaacceerr  eennssuuiittee  llaa  ttooiillee  ccoonnttrree  uunn  aarrbbrree
ddaannss  uunn  jjaarrddiinn
ddaannss  uunn  bbooiiss
oouu  ddaannss  uunnee  ffoorrêêtt
ssee  ccaacchheerr  ddeerrrriièèrree  ll’’aarrbbrree
ssaannss  rriieenn  ddiirree
ssaannss  bboouuggeerr  [[......]]
QQuuaanndd  ll’’ooiisseeaauu  aarrrriivvee
ss’’iill  aarrrriivvee
oobbsseerrvveerr  llee  pplluuss  pprrooffoonndd  ssiilleennccee
aatttteennddrree  qquuee  ll’’ooiisseeaauu  eennttrree  ddaannss  llaa  ccaaggee
eett  qquuaanndd  iill  eesstt  eennttrréé
ffeerrmmeerr  ddoouucceemmeenntt  llaa  ppoorrttee  aavveecc  

llee  ppiinncceeaauu  

ppuuiiss
eeffffaacceerr  uunn  àà  uunn  ttoouuss  lleess  bbaarrrreeaauuxx  
eenn  aayyaanntt    ssooiinn  ddee  nnee  ttoouucchheerr  aauuccuunnee

ddeess  pplluummeess  ddee  ll’’ooiisseeaauu
FFaaiirree  eennssuuiittee  llee  ppoorrttrraaiitt  ddee  ll’’aarrbbrree
eenn  cchhooiissiissssaanntt  llaa  pplluuss  bbeellllee  ddee  sseess  bbrraanncchheess
ppoouurr  ll’’ooiisseeaauu
ppeeiinnddrree  aauussssii  llee  vveerrtt  ffeeuuiillllaaggee  eett  llaa  

ffrraaîîcchheeuurr  dduu  vveenntt
llaa  ppoouussssiièèrree  dduu  ssoolleeiill
eett  llee  bbrruuiitt  ddeess  bbêêtteess  ddee  ll’’hheerrbbee  ddaannss

llaa  cchhaalleeuurr  ddee  ll’’ééttéé
eett  ppuuiiss  aatttteennddrree  qquuee  ll’’ooiisseeaauu  ssee  ddéécciiddee

àà  cchhaanntteerr..
SSii  ll’’ooiisseeaauu  nnee  cchhaannttee  ppaass
cc’’eesstt  mmaauuvvaaiiss  ssiiggnnee
ssiiggnnee  qquuee  llee  ttaabblleeaauu  eesstt  mmaauuvvaaiiss  
mmaaiiss  ss’’iill  cchhaannttee  cc’’eesstt  bboonn  ssiiggnnee
ssiiggnnee  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  ssiiggnneerr
aalloorrss  vvoouuss  aarrrraacchheezz  ttoouutt  ddoouucceemmeenntt
uunnee  ddeess  pplluummeess  ddee  ll’’ooiisseeaauu
eett  vvoouuss  ééccrriivveezz  vvoottrree  nnoomm  ddaannss  uunn

ccooiinn  dduu  ttaabblleeaauu..

““TToo  ppaaiinntt  aa  bbiirrdd’’ss  ppoorrttrraaiitt””

JJaaccqquueess  PPrréévveerrtt,,  PPoouurr  ffaaiirree  llee  ppoorrttrraaiitt  dd’’uunn  ooiisseeaauu
PPaarroolleess ((LLiibbrraaiirriiee  GGaalllliimmaarrdd,,  ééddiitteeuurr))

IILLIIAASS  PPAAPPAAIILLIIAAKKIISS
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ΗΗ  ύύλληη  έέγγιιννεε  ττοο  ααπποοκκλλεειισσττιικκόό  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς  µµοουυ  ααππόό  ττοο  11996633  κκααιι  µµεεττάά  ((ψψηηφφιιδδωωττόό,,
αακκααννόόννιισστταα  ττοούύββλλαα,,  µµέέττααλλλλοο,,  πποολλυυεεσσττέέρρααςς,,  ππλλαασσττιικκάά))..  ΌΌσσοο  ππίίσσωω  κκααιι  νναα  γγυυρρίίσσωω  
όόµµωωςς,,  σσττιιςς  ππρρώώττεεςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς  µµοουυ,,  ββρρίίσσκκωω  ππάάνντταα  νναα  υυππάάρρχχεειι  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  
µµεε  ττηηνν  ύύλληη,,  ππααρρ’’  όόττιι  ττοο  σσυυννεειιδδηηττόό  ππλλαασσττιικκόό  ααιιττοούύµµεεννοο  ήήτταανν  άάλλλλοο..  

ΤΤοο  11997722  άάρρχχιισσαα  νναα  µµεελλεεττώώ  ττιιςς  ππααρρααµµοορρφφώώσσεειιςς  πποουυ  έέφφεερρνναανν  σσττοο  χχώώρροο  ––ττοονν  οοιικκεείίοο  χχώώρροο
ττοουυ  δδωωµµααττίίοουυ  τταα  δδιιάάφφοορραα  ααννττιικκεείίµµεενναα––  µµεεγγάάλλεεςς  ππρροοββααλλλλόόµµεεννεεςς  σσκκιιέέςς..  ΉΉθθεελλαα  νναα  ζζωωγγρρααφφίίσσωω
ααυυττέέςς  ττιιςς  σσκκιιέέςς  ππάάννωω  σσττιιςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέππεεφφτταανν,,  ττοονν  ττοοίίχχοο,,  ττηηνν  κκααρρέέκκλλαα,,  ττηηνν  ξξύύλλιιννηη
ππόόρρτταα..  ΣΣττηηνν  πποορρεείίαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς  ββρρέέθθηηκκαα  ααννττιιµµέέττωωππηη  µµεε  ττοο  ππρρόόββλληηµµαα  
ττηηςς  ααυυττοοττέέλλεειιααςς  ττηηςς  υυλλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς..  ΠΠώώςς  δδηηλλααδδήή  νναα  δδιιααττηηρρηηθθεείί  οο  ιιδδιιααίίττεερροοςς
µµοορρφφοολλοογγιικκόόςς  χχααρραακκττήήρρααςς  ττηηςς  κκάάθθεε  ύύλληηςς  χχωωρρίίςς  νναα  κκααλλυυφφθθεείί  ήή  νναα  ααλλλλοοιιωωθθεείί  
ααππόό  ττηη  χχρρωωσσττιικκήή  ύύλληη  πποουυ  χχρρεειιααζζόότταανν  γγιιαα  ττηη  ζζωωγγρρααφφιικκήή  εεππέέµµββαασσηη..  ΠΠρραακκττιικκάά  ττοο  έέλλυυσσαα
χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ττοο  µµίίννιιµµοουυµµ  χχρρωωσσττιικκόό  µµέέσσοο,,  ττηη  λλεεππττήή  µµύύττηη  µµοολλυυββιιοούύ,,  οουυσσιιαασσττιικκάά  
όόµµωωςς  µµεε  οοδδήήγγηησσεε  νν’’  αανναακκααλλύύψψωω  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  µµιικκρροο--µµοορρφφοολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααθθώώςς  
κκααιι  τταα  κκααττοοππιιννάά  ττυυχχααίίαα  σσυυµµββάάνντταα  ττηηςς  υυλλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς,,  τταα  οοπποοίίαα  οοννόόµµαασσαα  ««εεππεειισσόόδδιιαα»»..  

««ΕΕππεειισσόόδδιιαα»»  εείίννααιι,,  λλοοιιππόόνν,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοονν  εειιδδιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  κκάάθθεε  ύύλληηςς,,  οοιι  δδιιάάφφοορρεεςς
κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππάάννωω  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιάά  ττηηςς..  ΊΊχχννηη  ααππόό  ττοο  εερργγααλλεείίοο  πποουυ  ττηηνν  εεππεεξξεερργγάάσσττηηκκεε,,
ββοουυρρττσσιιέέςς  ττοουυ  ππιιννέέλλοουυ,,  ττρρύύππεεςς  ααππόό  κκααρρφφιιάά,,  ίίχχννηη  ααππόό  ααννθθρρώώππιιννηη  χχρρήήσσηη,,  σσωωµµααττιικκάά
ααπποοττυυππώώµµαατταα,,  χχααρρααξξιιέέςς,,  ggrraaffffiittii,,  ααλλλλοοιιώώσσεειιςς  ααππόό  φφθθοορράά,,  φφωωττιιάά,,  υυγγρραασσίίαα,,  σσττρρωωµµααττώώσσεειιςς  
ααππόό  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  χχρρώώµµαατταα  πποουυ  µµιισσοοδδιιαακκρρίίννοοννττααιι  κκααιι  ααλλλληηλλοοεεππιιδδρροούύνν..  

ΤΤοο  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  δδιικκήήςς  µµοουυ  εεππέέµµββαασσηηςς  ήήτταανν  εεκκεείί  όόπποουυ  σσυυννέέββααιιννεε  έένναα  ιισσχχυυρρόό  
ήή  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ««εεππεειισσόόδδιιοο»»  κκααιι  ττοο  εεππιισσήήµµααιινναα  µµεε  µµοολλύύββιι..  ΈΈττσσιι  άάρρχχιισσαα  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώ  ξξύύλλαα,,
κκοοµµµµάάττιιαα  άάσσφφααλλττοο,,  λλααµµααρρίίνναα,,  ττοοίίχχοο  ααπποοττοοιιχχιισσµµέέννοο,,  ππααννίί,,  ννάάιιλλοονν,,  τταα  υυλλιικκάά//σσττοοιιχχεείίαα  
ττοουυ  ττοοππίίοουυ  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  ππρρααγγµµααττιικκόό  ττοοππίίοο  ττοο  οοπποοίίοο  ββλλέέππεειι  κκααθθηηµµεερριιννάά  οο  κκάάττοοιικκοοςς
ττηηςς  ππόόλληηςς  χχωωρρίίςς  νναα  ττοο  ββλλέέππεειι..  

ΜΜεε  ααυυττήή  ττηηνν  εεννννοοιιοολλοογγιικκήή  ααρρχχήή,,  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  εεππεεµµββάάσσεειιςς  ααππ’’  εευυθθεείίααςς  σσττοονν  ττοοίίχχοο
ττωωνν  εεκκθθεεσσιιαακκώώνν  χχώώρρωωνν  ((11997788  GGaalllleerriiaa  CCiivviiccaa,,  MMooddeennaa,,  11997799  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ««∆∆εεσσµµόόςς»»)),,
κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  έέκκθθεεσσηη//δδρράάσσηη  ««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77,,  ΕΕππιισσήήµµααννσσηηςς  ––  ΧΧώώρροοςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ––  ΑΑπποοττοοίίχχιισσηη»»..
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  ηη  ττεεχχννοοκκρριιττιικκόόςς  ΈΈφφηη  ΣΣττρροούύζζαα,,  ππααρροουυσσίίαασσεε  ττηηνν  ««ττρρίίττηη  εεννααλλλλαακκττιικκήή  εεππέέµµββαασσηη»»
ππάάννωω  σσττοο  έέρργγοο  µµοουυ,,  δδηηλλααδδήή  µµιιαα  κκρριιττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  σσεε  sslliiddeess,,  ήήχχοουυςς,,  κκεείίµµεεννοο  
κκααιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  ααππόό  ττοονν  ζζωωγγρράάφφοο  ΓΓιιάάννννηη  ΜΜίίχχαα  ττααυυττόόχχρροονναα  µµεε  ττηηνν  ααπποοττοοίίχχιισσηη  
πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσαα  σσττοονν  εεππιισσηηµµααιιννόόµµεεννοο  χχώώρροο  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  έέρργγωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  ΣΣττίίλλππωωννοοςς
77,,  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΒΒααρρννάάββαα  σσττοο  ΠΠααγγκκρράάττιι..  

ΕΕππίίσσηηςς  κκααττααρρττίίσσττηηκκαανν  δδεειιγγµµααττοολλόόγγιιαα  ττωωνν  υυλλώώνν,,  δδηηλλααδδήή  δδεείίγγµµαατταα  δδιιααφφόόρρωωνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν

ΡΡΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΣΣΠΠΥΥΡΡΟΟΥΥ

IInn  hheerr  yyeeaarrss  aass  aa  tteeaacchheerr,,  PPaappaassppyyrroouu  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  pprreesseenntt..  II  ssttrreessss  tthhiiss  lliitteerraallllyy..
RReeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  sshhee  hheelldd,,  hheerr  pphhyyssiiccaall  pprreesseennccee  iinn  tthhee  sscchhooooll’’ss  ssttuuddiiooss  rreemmaaiinnss
rreennoowwnneedd..  IItt’’ss  ddeebbaattaabbllee  wwhheetthheerr  iinn  aallll  hheerr  yyeeaarrss  aatt  AASSKKTT  sshhee  wwaass  eevveerr  aabbsseenntt  mmoorree  tthhaann  
aa  ddaayy..  AAnndd  sshhee  wwaass  tthheerree  nnoott  oonnllyy  dduurriinngg  hheerr  aassssiiggnneedd  ddaayyss  aanndd  hhoouurrss  bbuutt  aallssoo  aannyy  ttiimmee  aannyy
ooff  uuss  nneeeeddeedd  hheerr  aassssiissttaannccee..  II  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  aa  tteeaacchheerr’’ss  pphhyyssiiccaall  pprreesseennccee,,  
aanndd  mmoorreeoovveerr  wwiitthh  ssuucchh  ccoonnvviiccttiioonn  aanndd  ccoonnssiisstteennccyy,,  sseettss  tthhee  qquuiinntteesssseennttiiaallllyy  ppoossiittiivvee
eexxaammppllee  ooff  aa  sseerriioouuss  aarrttiisstt..  

PPaappaassppyyrroouu  wwoorrkkeedd  mmeetthhooddiiccaallllyy  wwiitthh  eeaacchh  ssttuuddeenntt  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall  bbaassiiss..  SShhee  iinnssiisstteedd
tthhaatt  wwee  ddeevveelloopp  oouurr  oowwnn  iiddeeaass  aabboouutt  wwhhiicchh  ddiirreeccttiioonn  ttoo  ttaakkee  aanndd  aallwwaayyss  hhaadd  ssuuggggeessttiioonnss
aabboouutt  hhooww  ttoo  ttaakkee  oouurr  wwoorrkk  ttoo  tthhee  nneexxtt  ssttaaggee..  FFrroomm  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  ccllaassss  ttoo  oouurr  ffiinnaall  ddeeggrreeee
pprreesseennttaattiioonn,,  sshhee  mmaaiinnttaaiinneedd  aa  ddiiaalloogguuee  aallll  ooff  uuss..  WWiitthh  hheerr  uunniiqquuee  wwiitt  sshhee’’dd  ssaayy  wwhhaatteevveerr
sshhee  hhaadd  ttoo  aanndd  bbeeccaammee  eevveenn  mmoorree  ccoonnvviinncciinngg  wwhheenn  sshhee  wwaass  wwiilllliinngg  ttoo  ccrriittiicciizzee  eevveenn  hheerr
oowwnn  vviieewwss  oorr  cchhooiicceess..  SShhee  wwaass  aann  aallllyy  ooff  tthhee  yyoouunngg  aarrttiisstt  aanndd  II  wwoonnddeerr  wwhheetthheerr  tthheerree  
aarree  wwoorrddss  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  sseennssee  ooff  cclloosseenneessss  tthhaatt  ccaammee  ffrroomm  oouurr  eevveerryy  ccoonnvveerrssaattiioonn..

PPaappaassppyyrroouu  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  wwoommaann  pprrooffeessssoorr  wwiitthh  hheerr  oowwnn  aatteelliieerr  aatt  AASSKKTT,,  aanndd  wwaasstteedd  
nnoo  ttiimmee  sseettttiinngg  iitt  uupp  ttoo  ccoonnffoorrmm  ttoo  ccuurrrreenntt  aarrttiissttiicc  nneeeeddss..  SShhee  pprroovviiddeedd  lliiffee  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhoossee
wwhhoo  ssoo  ddeessiirreedd,,  bbuutt  aallssoo  ccrreeaatteedd  tthhee  iiddeeaall  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  nneeww  ffoorrmmss  
ooff  eexxpprreessssiioonn..  IInn  hheerr  aatteelliieerr,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  hhaadd  tthhee  ooppttiioonn  ooff  wwoorrkkiinngg  oonn  llaarrggee--ssccaallee  wwaallll
ppiieecceess,,  ooff  eexxppeerriimmeennttiinngg  wwiitthh  nneeww  mmaatteerriiaallss,,  eettcc..  BByy  11999944  sshhee  ssaaww  ttoo  iitt  tthhaatt  hheerr  aatteelliieerr  
hhaadd  ccoommppuutteerrss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  pprrooggrraammss  ttoo  pprroocceessss  ssoouunndd  aanndd  iimmaaggeess  
ttoo  hheellpp  uuss  eexxppaanndd  oouurr  ppootteennttiiaall..

TThhuuss  hheerrss  bbeeccaammee  tthhee  mmooddeell  ffoorr  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  AASSKKTT  aatteelliieerr..  IInn  ttaannddeemm,,  sshhee  iinnvviitteedd
ootthheerr  aarrtt  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  ssppeeaakk  oonn  rreellaatteedd  ssuubbjjeeccttss  aanndd  pprreesseenntt  tthheeiirr  wwoorrkk..  HHeerr  aatteelliieerr
ooppeerraatteedd  tthhrroouugghh  ooppeenn  ddiiaalloogguuee,,  wwiitthh  PPaappaassppyyrroouu  eevveerr  pprreesseenntt  aanndd  wwiilllliinngg  ttoo  hheellpp  ssttuuddeennttss
ffrroomm  ootthheerr  aatteelliieerrss..

SShhee  ooffffeerreedd  yyoouunngg  aarrttiissttss  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  rreeffeerreenncceess  aanndd  eexxaammpplleess  ddeeaalliinngg  wwiitthh  
tthhee  ssppeecciiffiicc  eelleemmeennttss  ooff  ffoorrmm,,  ccoonncceepptt  aanndd  hhiissttoorryy,,  ssoo  tthhaatt  wwee  ccoouulldd  bbeetttteerr  ccoommpprreehheenndd  
oouurr  oowwnn  ppuurrssuuiittss  aanndd  tthheeiirr  ppoossssiibbllee  vveerrssiioonnss..  SShhee  iinnssiisstteedd  oonn  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  ffoorrmmuullaattiioonn
ooff  oouurr  ccoonncceerrnnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmaaggee  aanndd  eedduuccaatteedd  uuss  iinn  pprraaccttiicceess  tthhaatt  wwoouulldd  pprroommoottee  
oouurr  wwoorrkk,,  wwhhiillee  nneevveerr  uunnddeerreessttiimmaattiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  oouurr  nneeeedd  ttoo  eexxpprreessss  oouurrsseellvveess..
SShhee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  eevveerryy  eeffffoorrtt  wwiitthh  eenntthhuussiiaassmm,,  eessttaabblliisshhiinngg  ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh
eevveerryy  nneeww  ssttuuddeenntt..  BBeeccaauussee  PPaappaassppyyrroouu  wwaass  aawwaarree  ooff  tthhee  mmuullttiittuuddee  ooff  eexxpprreessssiivvee
ppoossssiibbiilliittiieess  tthhaatt  tthhee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy  bbrroouugghhtt,,  wweenntt  ttoo  aallll  lleennggtthhss  ttoo  hheellpp  uuss  ttrraannssffoorrmm  
tthhee  mmoosstt  uunneexxppeecctteedd  iiddeeaa  iinnttoo  aann  iimmaaggee..  

HHoowweevveerr,,  wwhhaatt  mmaaddee  hheerr  aa  ggrreeaatt  tteeaacchheerr  iiss  tthhaatt  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  ccllaasssseess,,  sshhee  iinnssiisstteedd
oonn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  oouurrsseellvveess  aass  ppaarrtt  ooff  aa  wwhhoollee,,  iinn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ccoonnttiinnuuiittyy..  
IInn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ttoo  tthhee  vviieeww  tthhaatt  ssaayyss  tthhaatt  aannyyoonnee  ccaann  bbee  wwhhaatteevveerr  oonnee  ssaayyss  oonnee  iiss,,  
aanndd  tthhaatt  tthhiinnggss  aarree  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  iiff  tthhaatt’’ss  wwhhaatt  wwee  bbeelliieevvee,,  PPaappaassppyyrroouu  ttaauugghhtt  uuss  
ttoo  ccaallccuullaattee  ddiiffffeerreennttllyy..  SShhee  ttaauugghhtt  uuss  tthhaatt  aarrtt  iiss  aa  sseerriieess  ooff  sseeqquueennttiiaall  ffaacceettss  ooff  hhuummaann
ssoouullss,,  aass  ppeeooppllee  ssaaww  tthheessee  aassppeeccttss  aanndd  ddiissppllaayyeedd  tthheemm..  SShhee  ttaauugghhtt  uuss  tthhaatt  aarrtt  iiss  aa  jjoobb  
wwiitthh  aa  ppaasstt,,  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree,,  nnoott  bbeeccaauussee  iitt  iiss  bboouugghhtt  aanndd  ssoolldd  bbuutt  bbeeccaauussee  iittss  vvaalluuee  
iiss  tthhee  vvaalluuee  ooff  hhuummaann  ffrreeeeddoomm..

FFeeww  tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  GGrreeeekk  aarrtt  hhaavvee  hhaadd  ssoo  mmaannyy  ssttuuddeennttss..  FFrroomm  DDiimmiittrriiss
PPaappaaiiooaannnnoouu  ttoo  SStteelliiooss  FFaaiittaakkiiss,,  eeaacchh  ssuucccceessssiivvee  ggeenneerraattiioonn  ooff  GGrreeeekk  aarrttiissttss  hhaass
ccoorrrroobboorraatteedd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  hheerr  tteeaacchhiinngg..  

IIlliiaass  PPaappaaiilliiaakkiiss
PPaaiinntteerr
FFeebbrruuaarryy  22000099

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη  ––  ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν    ΎΎλληη
ΕΕιικκοοννοοπποοιιηηττιικκήή  δδύύννααµµηη  ττηηςς  ύύλληηςς
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ττηηςς  ίίδδιιααςς  ύύλληηςς,,  µµεε  εεππεεµµββάάσσεειιςς  σσεε  σσηηµµεείίαα  µµεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν..  ΑΑκκόόµµαα
ααννττιιππααρρααττέέθθηηκκαανν  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ύύλλεεςς,,  ττοοίίχχοοςς--λλααµµααρρίίνναα,,  ξξύύλλοο--µµέέττααλλλλοο..  ∆∆εενν  εεππιιδδίίωωξξαα  πποοττέέ  
νναα  ππρροοκκααλλέέσσωω  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  κκααττάάσστταασσηη  ππάάννωω  σσττιιςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς..  ΤΤιιςς  ββρρήήκκαα  οοξξεειιδδωωµµέέννεεςς,,  
ττιιςς  ββρρήήκκαα  µµεε  ggrraaffffiittii,,  υυγγρραασσίίεεςς,,  ττρρύύππεεςς  κκααιι  χχρρώώµµαατταα..  ΈΈνναα  σσηηµµααννττιικκόό  µµέέρροοςς  ττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς  
µµοουυ  εείίννααιι  ηη  ααννααζζήήττηησσηη  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  µµοουυ  µµέέσσαα  σσττηηνν  ππόόλληη,,  αακκρριιββώώςς  όόππωωςς  σσ’’  άάλλλλεεςς  εεπποοχχέέςς  
οο  ζζωωγγρράάφφοοςς  ττρριιγγύύρριιζζεε  νναα  ββρρεειι  πποοιιαα  ««γγωωννιιάά»»  θθαα  ζζωωγγρρααφφίίσσεειι..  

ΑΑππόό  ττοο  11998800  άάρρχχιισσαα  νναα  µµεελλεεττώώ  µµιιαα  άάλλλληη  εεκκδδοοχχήή  ττωωνν  ««εεππεειισσοοδδίίωωνν»»,,  ττιιςς  ««εειικκόόννεεςς  σσττηηνν  ύύλληη»»..  
ΗΗ  εειικκόόνναα  σσττηηνν  ύύλληη  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  µµοορρφφοολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ττηηςς  κκάάθθεε  εεππιιφφάάννεειιααςς..  ΗΗ  φφαανντταασσίίαα  ττοουυ  θθεεααττήή  ––ττοουυ  όόπποοιιοουυ  θθεεααττήή––  ττηηνν  ααννιιχχννεεύύεειι  
κκααιι  ττηηνν  ααπποοµµοοννώώννεειι  µµέέσσαα  ααππόό  έένναα  ππλλήήθθοοςς  ττυυχχααίίεεςς  µµοορρφφέέςς  πποουυ  σσυυννυυππάάρρχχοουυνν  ππάάννωω  
σσττηηνν  ίίδδιιαα  εεππιιφφάάννεειιαα..  ΗΗ  εειικκόόνναα  ππάάλλιι,,  όότταανν  εεππιισσηηµµααννθθεείί  κκααιι  ππεερριιγγρρααφφεείί  µµπποορρεείί  νναα  εεννεερργγοοπποοιιήήσσεειι
ττοονν  ππααρραακκεείίµµεεννοο  χχώώρροο,,  δδηηλλααδδήή  ττοο  µµάάττιι  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααπποοµµοοννώώννεειι  ττιιςς  εειικκόόννεεςς  πποουυ  µµόόννοο  
ααυυττόό  ββλλέέππεειι..  

ΟΟιι  ζζωωγγρρααφφιικκέέςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  εείίννααιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  σσηηµµααννττιικκέέςς::  

ΟΟιι  ππρροοσσθθήήκκεεςς  σσττηηνν  εειικκόόνναα  µµπποορροούύνν  νναα  εείίννααιι  σσχχεεδδιιαασσττιικκέέςς,,  χχρρωωµµααττιικκέέςς  µµεε  πποολλύύ  εελλααφφρρήή  ύύλληη
όόππωωςς  ττοο  ππαασσττέέλλ  ήή  µµεε  άάλλλλαα  υυλλιικκάά,,  θθρρααύύσσµµαατταα  κκααθθρρέέφφττηη,,  ππιιννέέζζεεςς  ήή  ππααννιιάά,,  ήή  ααννάάγγλλυυφφαα
εεππιιζζωωγγρρααφφιισσµµέένναα..  ΟΟ  σσκκοοππόόςς  ττηηςς  ππρροοσσθθήήκκηηςς  εείίννααιι  νναα  εεννιισσχχύύσσεειι  ήή  νναα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειι  χχρρωωµµααττιικκάά
κκααιι  σσχχηηµµααττιικκάά  ττηηνν  ττυυχχααίίαα  εειικκόόνναα//ααφφεεττηηρρίίαα..  

ΤΤοο  σσχχέέδδιιοο  κκααιι  οοιι  ππρροοσσθθήήκκεεςς  σσττηηνν  ύύλληη  δδεενν  ππρροοααπποοφφαασσίίζζεεττααιι,,  ττοο  κκααθθοορρίίζζεειι  κκααιι  ττοο  υυπποοββάάλλλλεειι
ηη  ίίδδιιαα  ηη  ττυυχχααίίαα  εειικκόόνναα,,  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεειι  αακκόόµµαα  ττοο  εείίδδοοςς  ττωωνν  υυλλώώνν  πποουυ  θθαα  ππρροοσσττεεθθοούύνν  
κκααιι  ττοονν  όόγγκκοο,,  αανν  χχρρεειιαασσττεείί..  

ΑΑννααδδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ααππόό  ττοο  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕιικκαασσττιικκάά,,  ΝΝοοέέµµββρριιοοςς  11998844  

MMaatttteerr  bbeeccaammee  tthhee  eexxcclluussiivvee  ssuubbjjeecctt  ooff  mmyy  eenntteerrpprriissee  ssttaarrttiinngg  iinn  11996633  ((tteerrrraazzzzoo,,  rroouugghh
bbrriicckkss,,  mmeettaall,,  ppoollyyeesstteerr  rreessiinn,,  ppllaassttiicc))..  BBuutt  aass  ffaarr  bbaacckk  aass  II  llooookk,,  iinn  mmyy  eeaarrlliieesstt  ppaaiinnttiinngg
eeffffoorrttss  II  sseeee  tthhaatt  II  wwaass  aallwwaayyss  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  mmaatttteerr  eevveenn  iiff  mmyy  ccoonnsscciioouuss  ffoorrmmaall  ppuurrssuuiitt  
wwaass  ssoommeetthhiinngg  eellssee..  

II  bbeeggaann  iinn  11997722  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  ddiissttoorrttiioonnss  tthhaatt  llaarrggee  pprroojjeecctteedd  sshhaaddoowwss  bbrroouugghhtt  ttoo  aa  ssppaaccee
––  ttoo  tthhee  ffaammiilliiaarr  ssppaaccee  ooff  aa  rroooomm  oorr  vvaarriioouuss  oobbjjeeccttss..  II  wwaanntteedd  ttoo  ppaaiinntt  tthheessee  sshhaaddoowwss  oonn  
tthhee  ssuurrffaacceess  wwhheerree  tthheeyy  ffeellll::  oonn  tthhee  wwaallll,,  tthhee  cchhaaiirr,,  tthhee  wwooooddeenn  ddoooorr..  OOvveerr  tthhiiss  ccoouurrssee  ooff  tthhiiss
pprroojjeecctt  II  ffoouunndd  mmyysseellff  ffaacceedd  wwiitthh  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  ssuurrffaaccee..  HHooww,,  
iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  ccoouulldd  II  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmoorrpphhoollooggiiccaall  cchhaarraacctteerr  ooff  eeaacchh  mmaatteerriiaall
wwiitthhoouutt  ccoovveerriinngg  iitt  oorr  aadduulltteerraattiinngg  iitt  wwiitthh  tthhee  ppiiggmmeenntt  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhiiss  ppaaiinnttiinngg  iinntteerrvveennttiioonn..  
II  ssoollvveedd  tthhiiss  iinn  aa  pprraaccttiiccee  wwaayy  bbyy  uussiinngg  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ppiiggmmeenntt::  tthhee  ffiinnee  ppooiinntt  ooff  aa  ppeenncciill..  BBuutt
eesssseennttiiaallllyy  II  wwaass  ddrriivveenn  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmiiccrroo--mmoorrpphhoollooggiiccaall  eelleemmeennttss  aass  wweellll  aass
tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  rraannddoomm  iinncciiddeennttss  iinn  tthhee  mmaatteerriiaall  ssuurrffaaccee,,  wwhhiicchh  II  ccaalllleedd  ““eeppiissooddeess..””

““EEppiissooddeess,,””  tthheerreeffoorree,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerr  ooff  eeaacchh  ffoorrmm  ooff  mmaatttteerr,,  
aarree  tthhee  vvaarriioouuss  ccoonnddiittiioonnss  oonn  iittss  ssuurrffaaccee::  ttrraacceess  ooff  tthhee  ttooooll  tthhaatt  wwoorrkkeedd  oonn  iitt,,  ttrraacceess  
ooff  hhuummaann  uussee,,  bbooddiillyy  iimmpprriinnttss,,  ssccrraattcchheess,,  ggrraaffffiittii,,  wweeaarr  aanndd  tteeaarr,,  ffiirree,,  ddaammpp,,  oorr  llaayyeerrss  
ooff  ppaaiinntt  tthhaatt  ppeeeekk  tthhrroouugghh  aanndd  iinntteerraacctt  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr..

TThhee  ppooiinntt  ooff  mmyy  iinntteerrvveennttiioonn  wwaass  wwhheerree  aa  ppoowweerrffuull  oorr  cchhaarraacctteerriissttiicc  ““eeppiissooddee””  hhaadd  ttaakkeenn
ppllaaccee,,  aanndd  II  mmaarrkkeedd  iitt  wwiitthh  ppeenncciill..  SSoo,,  II  bbeeggaann  uussiinngg  ppiieecceess  ooff  wwoooodd,,  aasspphhaalltt,,  sshheeeett  mmeettaall,,
ffrraaggmmeennttss  ooff  ppllaasstteerr  rreemmoovveedd  ffrroomm  wwaallllss,,  ccllootthh,,  ppllaassttiicc  --  tthhee  mmaatteerriiaallss  aanndd  eelleemmeennttss  
ooff  tthhee  cciittyyssccaappee,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  aaccttuuaall  llaannddssccaappee  tthhaatt  tthhee  cciittyy  ddwweelllleerr  sseeeess  eevveerryyddaayy  wwiitthhoouutt
rreeaallllyy  sseeeeiinngg  iitt..

OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhiiss  ccoonncceeppttuuaall  pprriinncciippllee,,  II  mmaaddee  iinntteerrvveennttiioonnss  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  wwaallllss  ooff
eexxhhiibbiittiioonn  ssppaacceess  ((11997788,,  GGaalllleerriiaa  CCiivviiccaa,,  MMooddeennaa,,  11997799  DDeessmmooss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss)),,  aass  wweellll  aatt
tthhee  eexxhhiibbiittiioonn//aaccttiioonn  aatt  77  SSttiillppoonnooss  SSttrreeeett,,  ““MMaarrkkiinnggss  ––  PPllaaccee  ooff  oorriiggiinn  ––  WWaallll  DDeettaacchhmmeenntt..””
AAtt  tthhaatt  ttiimmee  aass  wweellll,,  tthhee  aarrtt  ccrriittiicc  EEffiiee  SSttrroouussaa  pprreesseenntteedd  tthhee  ““tthhiirrdd  aalltteerrnnaattiivvee  iinntteerrvveennttiioonn””
oonn  mmyy  wwoorrkk  ––  tthhaatt  iiss,,  tthhee  ccrriittiiccaall  aapppprrooaacchh  iinn  sslliiddeess,,  ssoouunndd,,  tteexxtt  aanndd  pphhoottooggrraapphhss  bbyy  
tthhee  ppaaiinntteerr  YYaannnniiss  MMiicchhaass  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwiitthh  tthhee  wwaallll  ddeettaacchhmmeenntt  II  eexxeeccuutteedd  iinn  tthhee  nnootteedd
ppllaaccee  ooff  oorriiggiinn  ooff  tthhee  wwoorrkkss,,  aatt  77  SSttiillppoonnooss  SSttrreeeett,,  VVaarrnnaavvaass  SSqquuaarree  iinn  PPaannggrraattii..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  II  pprreeppaarreedd  aa  ssaammpplleerr  ooff  mmaatteerriiaallss  ––  ssaammpplleess  ooff  vvaarriioouuss  ccoonnddiittiioonnss  
ooff  tthhee  ssaammee  mmaatttteerr,,  wwiitthh  iinntteerrvveennttiioonnss  oonn  ssppoottss  tthhaatt  hhaadd  aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  ccoonncceennttrraattiioonn  
ooff  eeppiissooddeess..  II  eevveenn  jjuuxxttaappoosseedd  ddiiffffeerreenntt  mmaatteerriiaallss::  wwaallll--sshheeeett  mmeettaall,,  wwoooodd--mmeettaall..  II  nneevveerr
wwaanntteedd  ttoo  ccaauussee  aannyy  ccoonnddiittiioonn  oonn  tthheessee  ssuurrffaacceess..  II  ffoouunndd  tthheemm  ooxxiiddiizzeedd;;  II  ffoouunndd  tthheemm  

RREENNAA  PPAAPPAASSPPYYRROOUU

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr  ––  IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr
TThhee  IIlllluussttrraattiivvee  PPoowweerr  ooff  MMaatttteerr11..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  ττυυχχααίίααςς  εειικκόόννααςς  πποουυ  δδιιαακκρρίίννααµµεε..  

22..  ΠΠρροοσσθθήήκκηη  εεννόόςς  σσχχεεδδιιαασσµµέέννοουυ  σσττοοιιχχεείίοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  αανναακκααλλεείίττααιι
σσυυννεειιρρµµιικκάά  εεππεειιδδήή  ττοο  ππρροοκκααλλεείί  ηη  υυππάάρρχχοουυσσαα  εειικκόόνναα  σσττηηνν  ύύλληη..  

33..  ΣΣυυµµππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  εειικκόόννααςς  πποουυ  δδιιαακκρρίίννααµµεε  µµεε  σσχχέέδδιιοο,,  χχρρώώµµαα  
κκααιι  άάλλλλαα  υυλλιικκάά..  

44..  ΑΑννααππααρράάσστταασσηη  σσεε  ξξέέχχωωρροο  χχααρρττίί  κκααιι  µµεε  δδιιάάφφοορραα  µµέέσσαα,,  
ττηηςς  εειικκόόννααςς  σσττηηνν  ύύλληη  πποουυ  φφααννττάάζζοοµµααιι,,  µµεε  ττααυυττόόχχρροοννηη
ααννττιιππααρράάθθεεσσήή  ττηηςς..

ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ύύλληη::

Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  1:55 PM  Page 38



40

ΤΤρρόόπποοςς  νναα  ττοοννωωθθεείί  κκααιι  νναα  ζζωωννττααννέέψψεειι  οο  ννοουυςς  γγιιαα  δδιιάάφφοορραα  εευυρρήήµµαατταα

∆ε θα παραλείψω διόλου να περιλάβω ανάµεσα σ’ αυτούς τους κανόνες µια
νέα δοκιµαστική ιδέα που κι αν ακόµα µοιάζει ευτελής και µπορεί σχεδόν να
προκαλέσει το γέλιο, είναι ωστόσο πολύ χρήσιµη να διεγείρει το νου σε
διάφορα ευρήµατα. Αν κοιτάξεις λεκιασµένους τοίχους ή καµωµένους από
διαφόρων ειδών πέτρες, και τύχει να χρειάζεται να φανταστείς κάποια σκηνή,
θα δεις εκεί µέσα διάφορα τοπία, βουνά, ποταµούς, βράχους, δέντρα,
κοιλάδες, µεγάλες πεδιάδες και συστάδες λόφων. Εκεί θ’ ανακαλύψεις,
ακόµα, µάχες και φιγούρες σε γρήγορη κίνηση, παράξενες εκφράσεις
προσώπων και εξωτικά ρούχα και απειρία πραγµάτων, που θα µπορέσεις να
αναγάγεις σε άρτιες και σωστές µορφές. Αυτοί οι τοίχοι και οι διάφορες
λιθοδοµές είναι σαν τον ήχο της καµπάνας που κάθε της χτύπηµα σου θυµίζει
το όνοµα ή τη λέξη που φαντάζεσαι.
«…τη θράκα, τη φωτιά, τα σύννεφα, τη λάσπη ή άλλα ανάλογα πράγµατα από
τα οποία θα βρεις πολύ θαυµαστές ιδέες… διότι από µια σύγχυση σχηµάτων
ο νους ερεθίζεται και ζωντανεύει σε νέα ευρήµατα…»
LEONARDO DA VINCI, Carnets – Préceptes du Peintre. MS 2038 Bib. Nat. 22V

AA  wwaayy  ooff  ddeevveellooppiinngg  aanndd  aarroouussiinngg  tthhee  mmiinndd  ttoo  vvaarriioouuss  iinnvveennttiioonnss

I cannot forbear to mention among these precepts a new device for study
which, although it may seem but trivial and almost ludicrous, is nevertheless
extremely useful in arousing the mind to various inventions. And this is, when
you look at a wall spotted with stains, or with a mixture of stones, if you have
to devise some scene, you may discover a resemblance to various land-
scapes, beautified with mountains, rivers, rocks, trees, plains, wide valleys
and hills in varied arrangement; or, again, you may see battles and figures in
action; or strange faces and costumes, and an endless variety of objects,
which you cold reduce to complete and welldrawn forms. And these appear
on such walls confusedly, like the soundd of bells in whose jangle you may
find any name or worl you choose to imagine.
«…the embers, the fire, the clouds, mud or other similar things in which you
will find the most marvellous ideas... because a confusion of things
stimulates the mind and brings new discoveries to life…»
LEONARDO DA VINCI, Carnets – Préceptes du Peintre. MS 2038 Bib. Nat. 22V

iinn  ggrraaffffiittii,,  ddaammpp  ssppoottss,,  hhoolleess  aanndd  ppaaiinntt..  AAnn  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  mmyy  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  sseeaarrcchhiinngg
ffoorr  mmyy  mmaatteerriiaallss  wwiitthhiinn  tthhee  cciittyy,,  jjuusstt  aass  iinn  ootthheerr  eerraass  ppaaiinntteerrss  wwoouulldd  wwaannddeerr  aarroouunndd  llooookkiinngg
ffoorr  ssoommee  vviieeww  ttoo  ppaaiinntt..

IInn  11998800  II  bbeeggaann  iinnvveessttiiggaattiinngg  aannootthheerr  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  ““eeppiissooddeess””::  tthhee  ““iimmaaggeess  tthhrroouugghh
mmaatttteerr..””  TThhee  iimmaaggee  tthhrroouugghh  mmaatttteerr  iiss  ccrreeaatteedd  eexxcclluussiivveellyy  ffrroomm  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmoorrpphhoollooggiiccaall
eelleemmeennttss  iinn  eeaacchh  ssuurrffaaccee..  TThhee  iimmaaggiinnaattiioonn  ooff  tthhee  vviieewweerr  ––  ooff  aannyy  vviieewweerr  ––  ttrraacceess  tthhee  iimmaaggee
aanndd  iissoollaatteess  iitt  ffrroomm  aa  hhoosstt  ooff  rraannddoomm  ffoorrmmss  tthhaatt  ccooeexxiisstt  oonn  tthhee  ssaammee  ssuurrffaaccee..  TThhee  iimmaaggee,,
aaggaaiinn,,  wwhheenn  iitt  iiss  mmaarrkkeedd  aanndd  oouuttlliinneedd  ccaann  aaccttiivvaattee  tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  ssppaaccee..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,
tthhee  eeyyee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  iissoollaattee  tthhee  iimmaaggeess  tthhaatt  oonnllyy  iitt  sseeeess..

TThhee  ppaaiinntteerrllyy  ppoossssiibbiilliittiieess  tthhaatt  pprreesseenntt  tthheemmsseellvveess  aarree  eexxttrreemmeellyy  iimmppoorrttaanntt::

TThhee  aaddddiittiioonnss  ttoo  tthhee  iimmaaggee  ccaann  bbee  mmaaddee  wwiitthh  ddrraawwiinngg,,  ccoolloorr  wwiitthh  aa  vveerryy  ffiinnee  mmeeddiiuumm
ssuucchh  aass  ppaasstteell  oorr  wwiitthh  ootthheerr  mmeeddiiuummss,,  sshhaarrddss  ooff  mmiirrrroorr,,  bbrruusshhwwoorrkk  oorr  ppiieecceess  ooff  ccllootthh,,  oorr
lliigghhttllyy  oovveerr--ppaaiinntteedd..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  aaddddiittiioonn  iiss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  oorr  ssuupppplleemmeenntt  wwiitthh  ccoolloorrss
oorr  sshhaappeess  tthhee  rraannddoomm  iimmaaggee  tthhaatt  wwaass  tthhee  ppooiinntt  ooff  ddeeppaarrttuurree..

TThhee  ddrraawwiinngg  aanndd  tthhee  aaddddiittiioonnss  ttoo  tthhee  mmaatttteerr  aarree  nnoott  ddeecciiddeedd  uuppoonn  bbeeffoorreehhaanndd;;  tthheeyy  aarree
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aanndd  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  rraannddoomm  iimmaaggee  iittsseellff,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  eevveenn  ddeetteerrmmiinnee  
tthhee  ttyyppee  ooff  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  wwiillll  bbee  aaddddeedd,,  aanndd  tthhee  vvoolluummee  ooff  tthhee  rreelliieeff..

FFiirrsstt  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  jjoouurrnnaall  EEiikkaassttiikkaa,,  NNoovveemmbbeerr  11998844

11..  OOuuttlliinnee  ooff  tthhee  rraannddoomm  iimmaaggee  tthhaatt  wwee  ddiissttiinngguuiisshh..
22..  AAddddiittiioonn  ooff  aa  ddrraawwnn  eelleemmeenntt  tthhaatt  iiss  rreeccaalllleedd  bbyy  aassssoocciiaattiioonn

bbeeccaauussee  iitt  iiss  eevvookkeedd  bbyy  tthhee  eexxiissttiinngg  iimmaaggee  iinn  tthhee  mmaatttteerr..
33..  SSuupppplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  iimmaaggee  wwee  ppeerrcceeiivvee  wwiitthh  ddrraawwiinngg,,

ppiiggmmeenntt  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss..
44..  RReepprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  iimmaaggee  iinn  mmaatttteerr  tthhaatt  wwee  iimmaaggiinnee,,  

oonn  aa  sseeppaarraattee  ppiieeccee  ooff  ppaappeerr  aanndd  wwiitthh  vvaarriioouuss  mmeeddiiuummss,,  
wwiitthh  iittss  ssiimmuullttaanneeoouuss  ccoommppaarriissoonn..

IImmaaggee  iinn  mmaatttteerr::
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ΠΠέέρραανν  ττηηςς  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς

Ο Boticelli δεν αγαπούσε το τοπίο και θεωρούσε ότι είναι «ένα είδος σύντοµης και µέτριας
διερεύνησης». Είπε, ακόµα, περιφρονητικά ότι «πετώντας σ’ ένα τοίχο, ένα σφουγγάρι που έχει
ρουφήξει διάφορα χρώµατα, θα γίνει ένας λεκές όπου µπορεί να δει κανείς ένα ωραίο τοπίο». 
Αυτό του κόστισε µια αυστηρή επίπληξη απ’ το συνάδελφό του Leonardo da Vinci. 

«Ο Botticelli έχει δίκιο: µέσα σ’ ένα τέτοιο ανακάτεµα µπορεί να βλέπεις παράδοξους
σχηµατισµούς/επινοήµατα της φαντασίας. Θέλω να πω ότι αυτός που θα κοιτάξει προσεκτικά
αυτόν το λεκέ θα δει µέσα σ’ αυτόν, κεφάλια ανθρώπινα, διάφορα ζώα, µια µάχη, βράχους, 
τη θάλασσα, τα κύµατα, άλση και άλλα ακόµη: είναι σαν τον ήχο της καµπάνας που σε κάνει 
ν’ ακούς αυτό που έχεις στο νου σου. Παρόλο, όµως, που αυτή η µουτζούρα µπορεί να σου
υποβάλλει ιδέες, όµως δεν σου µαθαίνει πως να τελειώνεις ένα τµήµα [Σ.τ.Μ. του έργου] 
και ο εν λόγω ζωγράφος (ο Botticelli) κάνει πολύ άσχηµα τοπία. 

Για να είσαι παγκόσµιος και να ανταποκρίνεσαι στις διάφορες επιθυµίες, πρέπει µέσα στην ίδια
σύνδεση να συνυπάρχουν τµήµατα σκοτεινά µε τµήµατα σε απαλή ηµίσκια. Κατά τη γνώµη µου,
δεν είναι αξιοκαταφρόνητο, αν θυµηθείς τι θεάµατα σταµάτησες µερικές φορές ν’ αποθαυµάσεις,
στους λεκέδες των τοίχων, στη στάχτη του τζακιού, στα σύννεφα ή τα ρυάκια: κι αν τα
παρατηρήσεις προσεκτικά, θ’ ανακαλύψεις µέσα τους πολύ θαυµαστά ευρήµατα από τα οποία 
το πνεύµα του ζωγράφου µπορεί να αντλήσει όφελος, για να συνθέσει µάχες ζώων και ανθρώπων,
τοπία ή τέρατα, δαίµονες και άλλα φαντασιακά πράγµατα, που θα σου προσδώσουν τιµή. 
Μέσα απ’ αυτά τα συγκεχυµένα πράγµατα το πνεύµα ξυπνά για καινούρια ευρήµατα, αλλά πρέπει
να ξέρεις πως να φτιάχνεις καλά όλα τα σηµεία που αγνοείς, όπως µέρη ζώων, απόψεις 
του τοπίου, βράχους και βλάστηση» (L. da Vinci, Traite de la peinture). 

Στις 10 Αυγούστου του 1925, µια ανυπόφορη οπτική εµµονή, µ’ έκανε ν’ ανακαλύψω τα τεχνικά
µέσα, που µου επέτρεψαν µια πολύ ευρεία εφαρµογή αυτού του µαθήµατος του Leonardo.
Ξεκινώντας από µια παιδική ανάµνηση (που αναφέρω παραπάνω), στην οποία ένα πανό από
ψευτο-ακαζού που ήταν απέναντι στο κρεββάτι µου, είχε παίξει το ρόλο της οπτικής πρόκλησης 
(ή του οπτικού προβοκάτορα) ενός οράµατος ενώ ήµουν µισοκοιµισµένος, και καθώς βρισκόµουν
σ’ ένα παραθαλάσσιο πανδοχείο, µια βροχερή µέρα, ξαφνιάστηκα από την εµµονή που ασκούσε
στο ερεθισµένο βλέµµα µου, το πάτωµα, στο οποίο τα νερά του ξύλου είχαν τονιστεί από τα πολλά
σφουγγαρίσµατα. Αποφάσισα τότε, να αναρωτηθώ για το συµβολισµό αυτής της εµµονής, και για
να βοηθήσω τις στοχαστικές και παραισθητικές µου δυνάµεις έκανα µια σειρά σχεδίων από 
τις σανίδες ακουµπώντας απάνω τους, στην τύχη, φύλλα χαρτιού, τα οποία βάλθηκα να τρίβω 
µε µύτη µολυβιού. Κοιτάζοντας προσεκτικά τα σχέδια που έγιναν µ’ αυτό τον τρόπο, τα σκούρα
µέρη και τα άλλα µε την απαλή ηµίσκια έµεινα κατάπληκτος από την αιφνίδια εντατικοποίηση 
των ενοραµατικών µου δυνάµεων και για την παραισθησιακή διαδοχή αντιφατικών εικόνων, 
που επικάθονταν η µία πάνω στην άλλη µε την επιµονή και την ταχύτητα που χαρακτηρίζουν 
τις ερωτικές αναµνήσεις. 

Έκθαµβος και µε αφυπνισµένη περιέργεια τόλµησα να ρωτώ αδιακρίτως, χρησιµοποιώντας 
γι’ αυτό το ίδιο µέσο, όλα τα είδη υλών που µπορούσαν να βρεθούν στο οπτικό µου πεδίο: τα φύλλα
και τις νευρώσεις τους, τα ξέφτια στις άκρες µιας πάνινης τσάντας, τις πινελιές πάνω σ’ ένα
«µοντέρνο» ζωγραφικό έργο, µια κλωστή που ξετυλίχτηκε από την κουβαρίστρα κτλ. κτλ. Τα µάτια
µου είδαν τότε, κεφάλια ανθρώπινα, ζώα διάφορα, µια µάχη που τελειώνει µε φιλί (η µνηστή 
του ανέµου), βράχους, τη σφίγγα στο στάβλο της, µικρά τραπεζάκια γύρω απ’ τη γη, την παλέτα
του Καίσαρα, ψεύτικες καταστάσεις / θέσεις, ένα σάλι µε λουλούδια πάχνης, τις πάµπας…

Max Ernst, Au-delà de la Peinture, Cahiers d’ Art no special sur Max Ernst 1937. Μετάφραση Ρ. Π.

AAuu--ddeellàà  ddee  llaa  PPeeiinnttuurree

Botticelli n’almait pas le paysage et estimait que c’est «un genre de courte et médiocre
investigation». II dit avec mépris aussi qu’ «en jetant une éponge imbibée de couleurs différentes
sur un mur on y ferait une tache aù se verrait un beau paysage». Cela lui a valu une sévère
admonestation de son confrère Léonard de Vinci:

«Il [Botticelli] a raison: dans une telle mâchurure on doit voir de bizarres inventions; Je veux dire
que celui qui voudra regarder attentivement cette tache y verra des têtes humaines, divers
animaux, une bataille, des rochers, la mer, des nuages, des bosquets, autre chose encore: c’est
comme le tintement de la cloche, qui fait entendre ce qu’on imagine. Bien que cette maculature
puisse te suggérer des idées, elle ne t’enseigne pas à terminer aucune partie, et ce peintre susdit
[Botticelli] fait de très mauvais paysages.

«Pour être universel et plaire aux différents goûts, il faut que dans une même composition se
trouvent des parties sombres et d’autres de douce pénombre. Ce n’est pas à mépriser à mon
sens, si tu te souviens quels aspects, certaines fois, tu t’es arrêté à contempler aux taches de
murs, dans la cendre du foyer, dans les nuages ou les ruisseaux: et si tu les considères
attentivement, tu y découvriras des inventions très admirables, dont le gènie du peintre peut tirer
parti, pour composer des batallies d’animaux et d’hommes, des paysages ou des monstres, des
diables et autres choses phantastiques qui te feront honneur. Dans ces choses confuses, le génie
s’éveille à de nouvelles inventions, mais il faut savoir bien faire tous les membres que l’on ignore,
comme les parties des animaux et les aspects du paysage, rochers et végétations.» (Traité de la
peinture.)

Le 10 aût 1925, une insupportable obsession visuelle me fit découvrir les moyens techniques
qui m’ont permis une très large mise en pratique de cette leçon de Léonard. Partant d’un souvenir
d’enfance (relaté plus haut) au cours duquel un panneau de faux acajou, situé en face de mon lit,
avait joué le rôle de provocateur optique d’une vision de demisommeil, et me trouvant, par un
temps de pluie, dans une auberge au bord de la mer, je fus frappé par l’obsession qu’exerçait sur
mon regard Irrité le plancher, dont mille lavages avaient accentué les rainures. Je me décidai
alors à interroger le symbolisme de cette obsession et, pour venir eniaide à mes facultés
méditatives et hallucinatoires, je tiral des planches une série de dessins, en passant sur elles, au
hasard, des feuilles de papier que j’entrepris de frotter à la mine de plomb. En regardant
attentivement les dessins ainsi obtenus, les parties sombres et les autres de douce pénombre, je
fus surpris de l’intensification subite de mes facultés visionnaires et de la succession hallucinante
d’images contradictoires, se superposant les unes aux autres avec la persistance et la rapidité qui
sont le propre des souvenirs amoureux.

Ma curlosité éveillée et émerveillée, j’en vins à interroger indifféremment, en utilisant pour
cela le même moyen, toutes sortes de matières pouvant se trouver dans mon champ visuel: des
feuilles et leurs nervures, les bords effilochés d’une toile de sac, les coups de pinceau d’une
peinture «moderne», un fil déroulé de bobine, etc., etc. Mes yeux ont vu alors des têtes humaines,
divers animaux, une bataille qui finit en baiser (la fiancée du vent), des rochers, la mer et la pluie,
des tremblements de terre, le sphinx dans son écurie, de petites tables autour de la terre, la
palette de César, de fausses positions, un châle à fleurs de givre, les pampas…

Max Ernst, Au-delà de la Peinture, Cahiers d’ Art no special sur Max Ernst 1937. 
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ΗΗ  σσκκιιάά  ττοουυ  χχεερριιοούύ,,  11997744
ΣΣχχέέδδιιαα  µµεε  σσττυυλλόό  δδιιααρρκκεείίααςς..

SShhaaddooww  ooff  tthhee  hhaanndd,,  11997744
BBaallll  ppooiinntt  ppeenn  ddrraawwiinngg..

Αφετηρία της δουλειάς µου ήταν µια σειρά µικρά σχέδια από το φυσικό.
Σχεδίαζα βότσαλα διάτρητα, µελετώντας τις σχέσεις ανάµεσα στα κενά
και στα πλήρη, καθώς και τις σκιές που έριχνε το φως όταν περνούσε
µέσα από τις τρύπες. Έπειτα άρχισα να τα προβάλλω µέσα στον
καθηµερινό χώρο. (Αργότερα έκανα και µια σειρά φωτοτυπίες). Οι σκιές
τους προβάλλονταν πελώριες και παραµόρφωναν τελείως την οροφή,
τους τοίχους, τις πόρτες, τα έπιπλα και τα αντικείµενα.

∆ουλεύοντας το θέµα φως-σκιά πάνω σε αυτές τις επιφάνειες και 
τα αντικείµενα, αντιµετώπισα το πρόβληµα της αυτοτέλειας της υλικής
επιφάνειας. Πώς δηλαδή θα διατηρηθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε
ύλης (ξύλο, τοίχος, χαρτόνι κ.λπ.), τόσο στο φωτεινό όσο και 
στο σκιασµένο µέρος χωρίς να χαθεί κάτω από το στρώµα 
της χρωστικής ύλης (χρώµα, µελάνι κ.λπ.). Κάθε υλική επιφάνεια (τοίχος,
ξύλο, άσφαλτος, λαµαρίνα κ.λπ.) αποτελείται από µία σειρά τυχαία
«επεισόδια» που οφείλονται στη σύσταση του υλικού, στη φθορά του από
τη χρήση, στα ίχνη που άφησε το ανθρώπινο χέρι που το δούλεψε – όλα
αυτά παραλλάσσουν ανάλογα µε το πώς δέχεται, κάθε φορά, το φως.

Ένας ασβεστωµένος τοίχος, ανάλογα µε το πώς σοβαντίστηκε, 
πόσα χέρια περάστηκε και τι χρήση του έγινε, έχει διάφορες ανωµαλίες,
βουρτσιές, χαραξιές και φθορές, εκτός από την ιδιαίτερη υφή 
του ασβέστη. Η άσφαλτος που έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε σαν 
µια γκρίζα, λεία λωρίδα, έχει µια ιδιαίτερη υλική υφή και µια µεγάλη
ποικιλία επεισοδίων.

Μελετώ την ιδιοµορφία της επιφάνειας κάθε υλικού πιστεύοντας 
ότι αποτελεί ένα µέρος από το τοπίο/περιβάλλον της πόλης.

Ρ. Π., Θέµατα Χώρου + Τεχνών, Οκτώβριος 1979
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A series of small drawings served as a starting point for my work. I drew
pebbles which had holes through them, studying the relationships
between voids and solids, and the shades formed as the light passed
through the holes. Then I began projecting them in our living room 
(I later made a series of dryotypes). Their shades grew enormous in size
as they were projected on the ceiling, the wall, the door, the furniture
and all the household objects which they distorted.

Looking more closely at the effect of light and shade on these objects
and surfaces I was faced with the problem of the autonomy of
materials. That is, how to safeguard the uniqueness of each material
(wood, stucco, cardboard etc.) both in the light and in the shade without
allowing it to disappear under a coat of colour (paint or ink). Each
surface of the material (stucco, wood, asphalt, metal, etc.) consists of 
a series of random episodes which stem from the composition of the
material, from the wear it has suffered in use, from the traces left by
the human hand that worked it, and all these features vary according 
to the way in which the light falls on the material at the given moment.

Depending on how it has been plastered, how many coats of
whitewash were applied, and how it has been used, a wall will have
irregularities of various kinds - brush-marks, scrapings and worn parts -
in addition to the unique texture of the whitewash itself. The asphalt we
are accustomed to seeing as a smooth, grey strip has a material texture
all its own and a wide range of these episodes.

I study the particular quality of the surface of each material in 
the belief that it is a part of the landscape/environment of the city.

R. P., Design in Greece,  October 1979

ΠΠρροοββοολλήή  σσκκιιώώνν  σσττοονν  ττοοίίχχοο,,  11997744

SShhaaddooww  pprroojjeeccttiioonn  oonn  wwaallll,,  11997744
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ΠΠρροοββοολλήή  σσκκιιώώνν  σσττοονν  ττοοίίχχοο,,  11997744

SShhaaddooww  pprroojjeeccttiioonn  oonn  wwaallll,,  11997744
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ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΗΗ  ΟΟΡΡΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΥΥΦΦΛΛΩΩΝΝΕΕΙΙ  
TTHHEE  UULLTTIIMMAATTEE  VVIISSIIOONN  MMAAKKEESS  MMEE  BBLLIINNDD

22000066  --  22000077

53Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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ΤΤοο  ββααθθύύ  ππααιιχχννίίδδιι  ττωωνν  εειικκόόννωωνν11

Τι γίνεται όταν µια εικόνα παραλλαχτεί πολλές φορές, και επαναληφθεί ακόµα
περισσότερες;

Γίνεται τελικά µια µη-εικόνα; 
ή µια εικόνα παραµύθι, µια εικόνα που προτείνει ιστορίες. 
Η απόλυτη ορατότητα µε τυφλώνει2. 

– Μια εγκατάσταση 8,90 x 4 µ., που εκτείνεται διαγώνια µέσα στο χώρο της γκαλερί
Gazon Rouge. Ένας χάρτινος τοίχος. 

– Αποτελείται από επαναλαµβανόµενα φωτοτυπηµένα χαρτάκια που εικονίζουν
µικρά κεφάλια σε κυµαινόµενες διαστάσεις. ∆ιάµετρος από 2 εκ. έως και 8 εκ. 

– Πυρήνας αυτού του έργου µια φωτοτυπία A4, που πάρθηκε απευθείας από
επιφάνεια πλαστικού δαπέδου, πάνω στην οποία είχα επέµβει επισηµαίνοντας και
εν συνεχεία σχεδιάζοντας τα τυχαία σχήµατα. 

– Με χρώµα, µε αυξοµείωση µεγεθών, µε διαφορετικό κόψιµο, και σε κάθε
περίπτωση αλλαγή στη γειτονική παράθεση, προσπάθησα να διαφυλάξω 
ένα µικρό ατοµικό χαρακτηριστικό για το καθένα απ’ αυτά τα σχήµατα. 

– Ένας, κανένας και εκατό χιλιάδες3

ή ένας, εκατό χιλιάδες, κανένας.

Ρ. Π., Ιούλιος–∆εκέµβριος 2005 

1. G. Bachelard. Η ποιητική του χώρου. 

2. P. Eluard (ελεύθερη απόδοση). 

3. L. Pirandello. 

ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν
γγκκααλλεερρίί  GGaazzoonn  RRoouuggee,,  ΑΑθθήήνναα  22000066

DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aatt
GGaazzoonn  RRoouuggee  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss  22000066
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5756

TThhee  ddeeeepp  ggaammee  ooff  iimmaaggeess11

What happens when an image is changed many times and repeated
even more times?

Does it become a non-image in the end?
Or an image-fairytale, an image that suggests stories.
The ultimate vision makes me blind2.

- An installation 8,90m x 4m that expands diagonally in the space of
Gazon Rouge Gallery. A paper wall.

- It consists of repeated photocopied small pieces of paper that depict
small faces in variable dimensions. Diameter: from 2cm up to 8 cm.

- The core of this work is an A4 photocopy that was taken directly
from a plastic floor surface on which I had interfered pointing and
then drawing accidental shapes. 

- Using color, fluctuated sizes, different cuttings, and different
neighboring position in every case, I tried to preserve a small
personal characteristic for every one of these shapes. 

- One, no one, and one hundred thousand3

or one, one hundred thousand, no one.

R. P., July–December 2005 

1. G. Bachelard. Η ποιητική του χώρου. 

2. P. Eluard (ελεύθερη απόδοση). 

3. L. Pirandello. 

ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  
γγκκααλλεερρίί  GGaazzoonn  RRoouuggee,,  ΑΑθθήήνναα  22000066

DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aatt  
GGaazzoonn  RRoouuggee  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss  22000066

σσ..  5588 ΗΗ  φφωωττοοττυυππηηµµέέννηη  σσεελλίίδδαα  µµεε  ααρριιθθµµηηµµέένναα  
τταα  θθέέµµαατταα  πποουυ  σσυυγγκκρρόόττηησσαανν  ττοο  έέρργγοο

pp..  5588 PPhhoottooccooppiieedd  ppaaggee  wwiitthh  iimmaaggeess  
((nnuummbbeerreedd))  uusseedd  ttoo  ccoommppoossee  tthhee  wwoorrkk

σσ..  5599 ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι
((λλεεππττοοµµέέρρεειιαα)),,  22000066

pp..  5599 TThhee  UUllttiimmaattee  VViissiioonn  MMaakkeess  MMee  BBlliinndd
((ddeettaaiill)),,  22000066

σσσσ..  6600--6633 ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι,,  22000066
ΑΑππόόψψεειιςς  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσττηηνν  γγκκααλλεερρίί  
GGaazzoonn  RRoouuggee,,  ΑΑθθήήνναα

pppp..6600--6633 TThhee  UUllttiimmaattee  VViissiioonn  MMaakkeess  MMee  BBlliinndd,,  22000066
IInnssttaallllaattiioonn  vviieeww,,  GGaazzoonn  RRoouuggee  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
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ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ CCOONNSSTTEELLLLAATTIIOONNSS

22000022  --  22000055
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«…πολλές εικόνες, εικόνες παµπάλαιες, ίσως µάλιστα εικόνες 
ψυχολογικά αρχαϊκές»
Gaston Bachelard, Η ποιητική του χώρου

Ο έναστρος ουρανός είναι το πρώτο πεδίο που ο ανθρώπινος
νους/ψυχισµός προσπάθησε να οργανώσει φαντασιακά, και κατά
συνέπεια να οικειοποιηθεί, µε εικόνες. Έτσι, µε µια απλή νοητή σύνδεση
των σηµείων των άστρων µεταξύ τους, ο νυχτερινός ουρανός, 
σαν ατέρµον φύλλο χαρτί, γέµισε µε αγαπηµένα και θαυµαστά
καθηµερινά θεάµατα, ανθρώπων, ζώων τόπων.

Ρ. Π.

“…many images, very old images, perhaps even psychologically 
archaic images”
Gaston Bachelard, The Poetics of Space

The starry sky is the first field that the human mind attempted 
to organize and as a consequently, to appropriate with images. Thus
with a simple imaginary connection of the traces of stars between
themselves the night sky, like an interminable piece of paper was filled
with loved and admired everyday spectacles, human, animals, place.

R. P.

ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή,,
ΑΑθθήήνναα  22000022

DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  vviiddeeoo
pprroojjeeccttiioonn,,  AAtthheennss  22000022
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ΑΑσσττεερριισσµµοοίί,,  22000022
7744  ψψηηφφιιαακκάά  εεππαανναασσχχεεδδιιαασσµµέέννεεςς  έέττοοιιµµεεςς  εειικκόόννεεςς
εεππάάννωω  σσεε  σσκκααννααρριισσµµέέννηη  µµωωσσααϊϊκκήή  ππλλάάκκαα
ΠΠρροοββοολλήή  vviiddeeoo σσττηηνν  οορροοφφήή  ττοουυ  χχώώρροουυ  ssttuuddiioo ΒΒ..∆∆..
ΣΣήήµµαα,,  ΑΑθθήήνναα  22000044
∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς  ππρροοββοολλήήςς  66xx44  µµ..
ΤΤαα  εειικκοοννοογγρρααφφιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ππάάννωω  σστταα  οοπποοίίαα
ββαασσίίσσττηηκκαανν  οοιι  εειικκόόννεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό::
ΤΤοο  ννεεώώττεερροονν  ΕΕγγκκυυκκλλοοππααιιδδιικκόόνν  ΛΛεεξξιικκόόνν  ««ΉΉλλιιοοςς»»,,
11995500--11995544,,  κκααιι  ττοο  ββιιββλλίίοο  ττωωνν  ΣΣ..  ΘΘεεοοδδοοσσίίοουυ  κκααιι  
ΜΜ..  ∆∆ααννέέζζηη,,  ΤΤαα  άάσσττρραα  κκααιι  οοιι  µµύύθθοοιι  ττοουυςς..  ΕΕιισσααγγωωγγήή
σσττηηνν  οουυρρααννοογγρρααφφίίαα,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ∆∆ίίααυυλλοοςς,,  ΑΑθθήήνναα  11999988..

CCoonnsstteellllaattiioonnss,,  22000022
7744  ddiiggiittaallllyy  rreeddeessiiggnneedd  aanndd  ttrraannssffoorrmmeedd  rreeaaddyy--mmaaddee
iimmaaggeess  oonn  ssccaannnneedd  mmoossaaiicc  ssllaabb  
VViiddeeoo  pprroojjeeccttiioonn  oonn  tthhee  cceeiilliinngg  ooff  tthhee  ssttuuddiioo  ssppaaccee
BB..DD..  SSiimmaa,,  AAtthheennss  22000044
PPrroojjeeccttiioonn  ddiimmeennssiioonnss  66xx44  mm..
TThhee  oorriiggiinnaall  iilllluussttrraattiioonnss  ccoommee  ffrroomm::  TThhee  NNeeww
““HHeelliiooss””  EEnnccyyccllooppeeddiicc  DDiiccttiioonnaarryy,,  11995500--11995544,,  
aanndd  tthhee  bbooookk  bbyy  SS..  TThheeooddoossssiioouu  aanndd  MM..  DDaanneezzii,,  
TThhee  ssttaarrss  aanndd  tthheeiirr  mmyytthh..  AAnn  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo
uurraannooggrraapphhyy,,  DDiiaavvllooss  ppuubblliiccaattiioonnss,,  AAtthheennss  11999988..  
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ΟΟ  ΤΤΟΟΙΙΧΧΟΟΣΣ TTHHEE  WWAALLLL

22000011  --  22000022
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς..  ΟΟιι  δδύύοο  εεκκδδοοχχέέςς

Ο τοίχος είναι µια περίοπτη εγκατάσταση, 12 τ.µ. περίπου, διαστάσεων 2,75 µ. ύψος, 
4,80 µ. η µακρά πλευρά, 0,80 µ. η στενή. Υλικό: αποτοιχισµένες επιφάνειες από την Αττική,
περιοχή Ψυρρή στην Αθήνα και Λαύριο. Φέρει στην επιφάνειά του περίπου διακόσιες
«εικόνες» τις οποίες αναγνώρισα και περι-έγραψα, δηλαδή σχεδίασα το περίγραµµά 
τους µε µολύβι, συνδέοντας µεταξύ τους τα µορφολογικά στοιχεία/σηµεία της επιφάνειας
που όριζαν µορφή. Σαράντα περίπου απ' αυτές τις «εικόνες» φωτογραφήθηκαν ψηφιακά
και προβάλλονταν σε οθόνη Η/Υ, κατά τη διάρκεια και των δύο εκθέσεων του Τοίχου.

Το βράδυ και των δύο εγκαινίων (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) οι ίδιες εικόνες προβλήθηκαν 
σε γιγαντοοθόνες στο ύπαιθρο, εµπρός από τους εκθεσιακούς χώρους. Στην Αθήνα 
ο Τοίχος είναι τοποθετηµένος εγκάρσια στον χώρο της γκαλερί, αναπτύσσεται καθ’ ύψος
από το δάπεδο µέχρι την οροφή µεταβάλλοντας και επαναπροσδιορίζοντας τον χώρο.
Όντας το µοναδικό στοιχείο, κυριαρχεί και πληροί τον κενό χώρο µε αποτέλεσµα να 
τον καθορίζει απόλυτα. Είναι ο χώρος µέσα στο χώρο. Ταυτόχρονα, µέσω του πραγµατικού
χρόνου, –του ψηφιακού– επιδιώκεται να δοθεί η µεγαλύτερη δυνατή αναγνωσιµότητα 
των «εικόνων» τις οποίες φέρει σχεδιασµένες πάνω στην επιφάνεια του:

- µικρές κάµερες στερεωµένες στην οροφή λαµβάνουν και µεταδίδουν µέσω κλειστού
κυκλώµατος σε παρακείµενη τηλεόραση «εικόνες», 

- άλλες «εικόνες» ψηφιακά φωτογραφηµένες προβάλλονται σε οθόνη Η/Υ συνεχώς.
Εκτός από τον Τοίχο και τις δύο οθόνες, η αίθουσα είναι κενή. Το βράδυ των εγκαινίων,
αυτές οι ψηφιακές εικόνες προβλήθηκαν για πέντε περίπου ώρες σε γιγαντοοθόνη
µεταφερόµενη σε φορτηγό, που εγκαταστάθηκε στον πεζόδροµο της οδού Ζαλοκώστα,
έξω από την γκαλερί. 

Στη Θεσσαλονίκη, ο Τοίχος ήρθε αντιµέτωπος µε τον ειδικής φόρτισης χώρο και 
τον «άλλο» χρόνο του, στο µοναδικής γοητείας Αλατζά Ιµαρέτ. Έπρεπε, νοηµατικά και
µορφικά, να ιδρυθεί µια άλλη διαλεκτική σχέση µε τα νέα δεδοµένα, τέτοια, ώστε ο Τοίχος
να συνδέεται και ταυτόχρονα να αυτονοµείται απ' αυτά.

Επανασχεδίαση: Οι ψηφιακές φωτογραφίες των εικόνων του έργου, τυπώθηκαν και
πήραν θέση οτο κάτω µέρος των πλαγίων τοίχων του Αλατζά, κάτω από τις σειρές των
παλιών καλλιγραφιών σε φρέσκο και ανάµεσα στα εντοιχισµένα ανάγλυφα. Ακολουθώντας
την ιδέα της επανασχεδίασης οι φωτογραφίες έχασαν τα ορθογώνια σχήµατά τους,
κόπηκαν στα µορφικά όριά τους και διατάχθηκαν στους τοίχους έτσι ώστε να
«επανασχεδιάζουν» τα όρια των υπερκείµενων εικαστικών φράσεων, να επαναλαµβάνουν
υπάρχοντες ρυθµούς περιγραµµάτων – µε δύο λόγια να επανεγγράφουν «ελεύθερα» και
εντελώς αυθαίρετα τα παλιά σχεδιαστικά και γλυπτικά κοσµήµατα.

Το έργο τοποθετήθηκε λίγο πιο πίσω από το κέντρο του χώρου. Έτσι, µεταξύ του έργου
Τοίχος, των εικόνων του και των δεδοµένων εικαστικών στοιχείων του χώρου εγκαθίσταται
ένας ελεύθερος µορφικός και νοηµατικός διάλογος, µια διαλεκτική σχέση δύο χώρων και
δύο χρόνων, ένα µυστικό νήµα που ορίζει την κλειστή κυκλική, αµφίδροµη κίνηση.

Ρ. Π.

ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη

DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  
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TThhee  WWaallll..  TThhee  ttwwoo  vveerrssiioonnss

The Wall is a large installation, some 12 square metres in all – 2.75m high, 4.80m on
one side and 0.80m on the other. The basic material comprises the surface layer of walls
from locations in Attica, specifically from the Psyrris district in Athens and from Lavrio.

On the surface there are about two hundred ‘images’, which I recognised and circum-
scribed, by which I mean that I outlined them with pencil, thereby combining the various
features and points on the surface which seemed to me to suggest a particular form or
shape. About forty of these ‘images’ were then digitally photographed and projected on a
computer screen during the two Wall exhibitions.

In the evenings on which the two exhibitions (Athens-Thessaloniki) were opened, these
same images were projected on giant outdoor screens in front of the exhibition venues.

In Athens the Wall was installed across the width of the gallery area, covering the two
columns and stretching from floor to ceiling, thus transforming and re-defining the gallery
space. As the only exhibit in the gallery it filled and dominated the empty space, defining
it absolutely – a space within space. Meanwhile in real – or digital – time, the maximum
readability is given to the ‘images’ drawn on the Wall’s surface:

- Miniature cameras attached to the ceiling transmit the images, by closed circuit
television, to the TV screen nearby.

- Other digitally photographed ‘images’ are projected continuously on a computer
screen. Apart from the Wall itself and the two screens, the gallery is empty.

On opening night these digital images were projected for about five hours on a giant
screen, carried on a lorry, which was set up on the walkway of Zalokosta St., outside the
gallery.

In Thessaloniki the Wall was presented against a backdrop of unique charm and
character, a setting from another time – the Alatza Imaret. In both conceptual and formal
terms it was necessary to establish a different dialectical relationship with this new
setting, so that the Wall could be linked to its background and yet retain its aesthetic
autonomy.

Redesign: the digital photographs of the images were printed and placed along the
lower part of the side walls of the Alatza, beneath the frescoes and in between the reliefs
set into the walls.

Pursuing the concept of re-design, the photographs were not kept in their original,
rectangular shape, but were cut along the outlines of their main formal components, and
then arranged on the walls in such a way as to redefine the limits of the dominant visual
phrases, to stress the outline rhythms already present and, in short, to reintegrate the
existing ornament – both drawn and sculptured – freely and without conscious design.

The work was installed just behind the central point of the exhibition space, thereby
establishing between the Wall, the images and the pre-existing visual features of the
venue a free formal and conceptual dialogue, a dialectical relationship between two
spaces, two times; a mystical thread defining a closed, cyclical and reciprocal movement.

R. P.

ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη

DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000022
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς  κκααιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς
σσττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς,,  227755xx448800xx8800  εεκκ..
ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσάάγγγγεελλοοςς

TThhee  WWaallll,,  22000022
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess  aanndd  pphhoottooggrraapphhss
oonn  tthhee  wwaallllss,,  227755xx4488xx8800  ccmm..
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  AAllaattzzaa  IImmaarreett,,
TThheessssaalloonniikkii
PPhhoottoo::  GGiioorrggooss  KKaattssaannggeellooss
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000022
ααπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς  κκααιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς
σσττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς,,  227755xx448800xx8800  εεκκ..
ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσάάγγγγεελλοοςς

TThhee  WWaallll,,  22000022
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess  aanndd  pphhoottooggrraapphhss
oonn  tthhee  wwaallllss,,  227755xx4488xx8800  ccmm..
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  AAllaattzzaa  IImmaarreett,,
TThheessssaalloonniikkii
PPhhoottoo::  GGiioorrggooss  KKaattssaannggeellooss
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000022
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσάάγγγγεελλοοςς

TThhee  WWaallll,,  22000022
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  AAllaattzzaa  IImmaarreett,,
TThheessssaalloonniikkii
PPhhoottoo::  GGiioorrggooss  KKaattssaannggeellooss

ΗΗ  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  εειικκόόννωωνν  
ττοουυ  έέρργγοουυ

PPrroojjeeccttiioonn  ooff  tthhee  wwaallll’’ss  iimmaaggeess
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∆∆ιιάάττααξξηη  ττωωνν  φφωωττοογγρρααφφηηµµέέννωωνν  ««εειικκόόννωωνν»»--
σσυυµµππααρράάθθεεσσηη  µµεε  τταα  υυππάάρρχχοονντταα  εειικκοοννοογγρρααφφιικκιιάά
σσττοοιιχχεείίαα  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη

AArrrraannggeemmeenntt  ooff  pphhoottooggrraapphheedd  ““iimmaaggeess””--
jjuuxxttaappoossiittiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  iiccoonnooggrraapphhiicc  ffeeaattuurreess
aatt  AAllaattzzaa  IImmaarreett,,  TThheessssaalloonniikkii
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000022
ΠΠρροοββοολλήή  εειικκόόννωωνν  ττοουυ  έέρργγοουυ  σσττοονν
ππρροοααύύλλιιοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη

TThhee  WWaallll,,  22000022
PPrroojjeeccttiioonn  ooff  tthhee  iimmaaggeess  ooff  tthhee
wwoorrkk  aatt  tthhee  ccoouurrttyyaarrdd  ooff  AAllaattzzaa
IImmaarreett,,  TThheessssaalloonniikkii

ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000022
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς  ττωωνν  εειικκόόννωωνν  
ττοουυ  έέρργγοουυ,,  δδιιάάφφοορρεεςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς

TThhee  WWaallll,,  22000022
PPhhoottooggrraapphhss  ooff  tthhee  iimmaaggeess  
ooff  tthhee  wwoorrkk,,  vvaarriiaabbllee  ddiimmeennssiioonnss  
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000011
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,  
κκάάµµεερρεεςς  άάµµεεσσηηςς  λλήήψψηηςς  κκααιι  οοθθόόννηη
ππρροοββοολλήήςς,,  227755xx448800xx8800  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  γγκκααλλεερρίί  77,,  ΑΑθθήήνναα
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

TThhee  WWaallll,,  22000011
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,  
vviiddeeoo  ccaammeerraass  aanndd  mmoonniittoorr,,
227755xx4488xx8800  ccmm..
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  GGaalllleerryy  77,,  AAtthheennss
PPhhoottooss::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass
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ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000011
ΠΠρροοββοολλήή  ττωωνν  εειικκόόννωωνν  ττοουυ  έέρργγοουυ
σσττηηνν  οοδδόό  ΖΖααλλοοκκώώσστταα,,  ΑΑθθήήνναα
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

TThhee  WWaallll,,  22000011
PPrroojjeeccttiioonn  ooff  tthhee  iimmaaggeess  ooff  
tthhee  wwoorrkk  aatt  ZZaallookkoossttaa  SSttrreeeett,,  AAtthheennss
PPhhoottooss::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass
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ΜΜΙΙΚΚΡΡΕΕΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΣΣ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
SSHHOORRTT  SSEELLFF--CCOONNTTAAIINNEEDD  SSTTOORRIIEESS

11999966  --  11999977

99Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς,,  11999966--11999977
ΑΑππόόψψεειιςς  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσττηηνν  γγκκααλλεερρίί  77,,  ΑΑθθήήνναα

SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,  11999966--11999977
IInnssttaallllaattiioonn  vviieewwss,,  GGaalllleerryy  77,,  AAtthheennss
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ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς,,  11999966--11999977
ΆΆπποοψψηη  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  όόπποουυ  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ττοο
vviiddeeoo  ΟΟ  ππρρααγγµµααττιικκόόςς  χχρρόόννοοςς,,  γγκκααλλεερρίί  77,,  ΑΑθθήήνναα

SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,  11999966--11999977
IInnssttaallllaattiioonn  vviieeww  wwiitthh  vviiddeeoo  pprroojjeeccttiioonn  
TThhee  RReeaall  TTiimmee,,  GGaalllleerryy  77,,  AAtthheennss
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ΟΟ  ππρρααγγµµααττιικκόόςς  χχρρόόννοοςς
(ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη),,  11999966
∆∆ιιααδδοοχχιικκέέςς  εειικκόόννεεςς  ααππόό
ψψηηφφιιαακκάά  εεππεεξξεερργγαασσµµέέννοο
vviiddeeoo  cclliipp,,  δδιιάάρρκκεειιαα  88  λλεεππττάά

RReeaall  TTiimmee ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh
MMaatttteerr)),,  11999966
SSuucccceessssiivvee  iimmaaggeess  ffrroomm  aa
ddiiggiittaallllyy--pprroocceesssseedd  vviiddeeoo  cclliipp,,
dduurraattiioonn  88  mmiinn..
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ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς,,  11999966--11999977
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,  ξξύύλλαα,,  λλααµµααρρίίνναα
ΕΕππέέµµββαασσηη  µµεε  ππααννίί,,  µµοολλύύββιι,,  ppaasstteell,,  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη,,
δδιιάάφφοορρεεςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς

SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,  11999966--11999977
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,  mmeettaall  sshheeeettiinngg,,  iinntteerrvveennttiioonn
iinn  ccllootthh,,  ppaasstteell,,  ppeenncciill,,  iinnkk,,  vvaarriiaabbllee  ddiimmeennssiioonnss
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ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς,,  11999966--11999977
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ξξύύλλαα,,  λλααµµααρρίίνναα
ΕΕππέέµµββαασσηη  µµεε  ππααννίί,,  µµοολλύύββιι,,  ppaasstteell,,  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη,,
δδιιάάφφοορρεεςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς

SShhoorrtt  SSeellff--CCoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,  11999966--11999977
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,  sshheeeett  mmeettaall,,  iinntteerrvveennttiioonn  
iinn  ccllootthh,,  ppaasstteell,,  ppeenncciill,,  iinnkk,,  vvaarriiaabbllee  ddiimmeennssiioonnss

ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11999966--11999977
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  οοξξεειιδδωωµµέέννεεςς
λλααµµααρρίίννεεςς,,  117722xx116600  εεκκ..  

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11999966--11999977
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,  ooxxiiddiizzeedd
sshheeeett  mmeettaall,,  117722xx116600  ccmm
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ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΗΗ    IIMMAAGGEESS  TTHHRROOUUGGHH  MMAATTTTEERR

11998899  --  11999955

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Ζαβός  Photographs: Vangelis Zavos
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Η νοηµατική διαδικασία του έργου κινείται 
ανάµεσα σε δύο πόλους: τον αντικειµενικό και 
τον υποκειµενικό/συνειρµικό.

Αντικειµενικός είναι ο χώρος της ύλης,
αναγνωρίσιµος από οποιονδήποτε, οπουδήποτε.
Αναγνωρίσιµα είναι ακόµα τα ιδιαίτερα
µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά των υλικών
επιφανειών, ο τρόπος και ο χρόνος εµφάνισής τους,
ο χώρος προέλευσής τους και οι απλές νοηµατικές
προεκτάσεις τους.

Υποκειµενικός/συνειρµικός είναι ο ανθρώπινος
ψυχολογικός µηχανισµός που αναγνωρίζει πάνω 
στις επιφάνειες τυχαίες απροσδόκητες εικόνες,
χρησιµοποιώντας ως σχεδιαστικά
στοιχεία/αφετηρίες τα επεισόδια, τα τυχαία σχήµατα
που δηµιουργούνται από την ίδια τη σύσταση 
της επιφάνειας.

Τα αναγνώσιµα από όλους χαρακτηριστικά
στοιχεία της επιφάνειας συνιστούν εικόνες
φαντασιακές, προσωπικά συνειρµικές, αλλά
παράδοξα επαναλαµβανόµενες από όλους,
παραπέµπουν στις ιδέες των αντικειµένων κατά 
την πλατωνική αντίληψη. Ίσως να είναι και αυτός 
ο λόγος που το µάτι και ο νους του θεατή 
τις αναγνωρίζει αυθόρµητα.

Είναι, λοιπόν, απροσδόκητες, απλές, τυχαίες,
εικόνες που δηµιουργούν πάνω στις επιφάνειες
ανεξέλεγκτοι οπτικοί, ψυχολογικοί και νοητικοί
µηχανισµοί.

Πιστεύω ότι από αυτό το άλλο διάβασµα
της επιφάνειας προκύπτει η άλλη οπτική 
της µεταβαλλόµενης εικόνας – αφού κάθε φορά, 
ο καθένας, συνδέοντας διαφορετικά τα ίδια σηµεία,
φέρνει την δική του φαντασιακή εικόνα 
στην επιφάνεια. 

Ρ. Π.

ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ
PPaallaazzzzoo ddeellllee EExxppoossiizziioonnii,,  ΡΡώώµµηη,,  11999955

DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  PPaallaazzzzoo
ddeellllee  EExxppoossiizziioonnii,,  RRoommee,,  11999955
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The mental process involved in my work shifts between two poles: the
objective and the subjective/associative.

Objective is the realm of the matter, recognizable by anyone
anywhere. Recognizable as well are the particular micro-morphological
features in the surfaces of the matter, their manner and time 
of appearance, their place of origin and their simple mental extensions.

Subjective/associative is the human psychological mechanism that
recognizes random unexpected images on these surfaces by using the
random shapes that are created from the very composition of the
surface as pictorial elements/points of departure 

The surface features recognized by everyone compose imaginary
images with personal associations. Oddly, however, they are the same
for everyone – an invocation of the Platonic ideas about objects.
Perhaps this is the reason why the viewer’s eye and mind recognizes
these images spontaneously.

These images are therefore unexpected, simple and random,
created on the surfaces by uncontrollable visual, psychological and
mental mechanisms. 

I believe that this other reading of the surface results in the other
view of the transformative image – given that one can connect 

the same points differently each time and bring one’s own
imaginary image to the surface.

R. P.

ΣΣχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  
σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  PPaallaazzzzoo ddeellllee
EExxppoossiizziioonnii,,  ΡΡώώµµηη,,  11999955

DDrraawwiinngg  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  
aatt  tthhee  PPaallaazzzzoo  ddeellllee  EExxppoossiizziioonnii,,
RRoommee,,  11999955

ΆΆπποοψψηη  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  
PPaallaazzzzoo ddeellllee EExxppoossiizziioonnii,,
ΡΡώώµµηη,,  11999955,,  330000xx228800  εεκκ..
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  AA..  IIddiinnii

IInnssttaallllaattiioonn  vviieeww,,  
PPaallaazzzzoo  ddeellllee  EExxppoossiizziioonnii,,
RRoommee,,  11999955,,  330000xx228800  ccmm
PPhhoottoo::  AA..  IIddiinnii
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µµεελλάάννηη..  ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  2200xx2200  εεκκ..,,
σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  440000xx119900  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη σσττοο PPaallaazzzzoo  ddeellllee
EExxppoossiizziioonnii,,  ΡΡώώµµηη
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11999955
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  wwoooodd,,  mmeettaall,,  fflloooorr
ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  iinnkk..  EEaacchh  eelleemmeenntt
2200xx2200  ccmm,,  ttoottaall  ddiimmeennssiioonnss 440000xx119900  ccmm
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  PPaallaazzzzoo  ddeellllee
EExxppoossiizziioonnii,,  RRoommee
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass
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IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11999955
WWoooodd,,  mmeettaall,,  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  iinnkk
EEaacchh  eelleemmeenntt  2200xx4400  ccmm,,  ttoottaall  ddiimmeennssiioonnss  440000xx220000  ccmm..  
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ΗΗµµεερροολλόόγγιιοο,,  11999966
««ΜΜεελλλλοοννττιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη»»,,  
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο,,  ΒΒόόννννηη
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

CCaalleennddaarr,,  11999966
““FFuuttuurree  EEuurrooppee””,,  EEuurrooppeeaann
PPaarrlliiaammeenntt,,  BBoonnnn
CCoonncceepptt,,  aarrtt  ddiirreeccttiioonn,,  ddeessiiggnn  bbyy
HHeellmmuutt  LLaannggeerrss
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass

ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ((λλεεππττοοµµέέρρεειιαα)),,  11999955
ξξύύλλοο,,  λλααµµααρρίίνναα,,  µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη
ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  2200xx4400  εεκκ..,,  σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  440000xx220000  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  AArrtt AAtthhiinnaa ’’9955,,  ΑΑθθήήνναα  
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr  ((ddeettaaiill)),,  11999955
WWoooodd,,  mmeettaall,,  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  iinnkk
EEaacchh  eelleemmeenntt  2200xx4400  ccmm,,  ttoottaall  ddiimmeennssiioonnss  440000xx220000  ccmm..  
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  AArrtt  AAtthhiinnaa  ’’9955,,  AAtthheennss
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΡΡΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ    AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  IIMMAAGGEESS

11999911  --  11999944

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  εειικκόόννεεςς..  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  ΙΙ,,  11998899--11999944
ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς
ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999944
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ΜΜάάρρωω  ΚΚοουυρρήή

AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess..  IInnssttaallllaattiioonn  II,,  11998899--11999944
DDrraawwiinnggss  ffoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aatt  KKrreeoonniiddiiss  GGaalllleerryy,,
AAtthheennss,,  11999944
PPhhoottooss::  MMaarroo  KKoouurrii

Πάνω σε κάθε επιφάνεια ύλης τα στοιχεία που τη συγκροτούν δηµιουργούν
σχήµατα, στα οποία το µάτι αναγνωρίζει απλές εικόνες. Είναι οι συνειρµικές
εικόνες πάνω στην ύλη.

Περι-γράφω αυτές τις εικόνες, ακολουθώντας τη διαδροµή επιφάνεια-
συνειρµός-επιφάνεια αφού, από το τυχαίο αυτό οπτικό ερέθισµα 
της επιφάνειας, ανακαλείται στο νου µια συνειρµική εικόνα, την οποία 
εν συνεχεία περι-γράφω πάνω σ' αυτήν την επιφάνεια, εκεί που τη βλέπω.

Αν µια υλική επιφάνεια αλλάξει τη συνήθη θέση της και καταλάβει µια άλλη,
απροσδόκητη, θέση στο χώρο, είναι αυτονόητο ότι θα δηµιουργήσει νέα σχέση
µε το χώρο και το θεατή, αλλά θα συµβεί και κάτι ακόµα: µέσα στην ίδια την
επιφάνεια θα δηµιουργηθούν νέες σχέσεις χώρου. ∆ηλαδή οι σχεδιασµένες
εικόνες θα έρθουν σε σχέση βάθους και µεγεθών µε τα υπάρχοντα στοιχεία
της επιφάνειας και θα συγκροτηθούν λίγο-πολύ άλλες ενότητες σχηµάτων.

Η Εγκατάσταση Ι άρχισε να σχεδιάζεται σε απλή µορφή από το 1989. Αρχικά
τα τέσσερα θέµατα που την αποτελούν αναµείχθηκαν µέσα στον ίδιο χώρο, 
εν συνεχεία ξεχωρίστηκαν το καθένα στο δικό του χώρο, όπως παρουσιάζονται
σ' αυτή την έκθεση.

Τον Οκτώβρη του 1992 πραγµατοποιήθηκε  η εγκατάσταση του πρώτου
χώρου στο εργαστήριο µου στο Κρυονέρι Αττικής.

Ρ. Π.

On any surface of material, the components of the surface form shapes 
in which the eye can recognise simple images. These are associative 
images in matter.

I de-scribe (in the original sense) those images, following a route which
leads from the surface to the association and back to the surface, since 
the chance visual stimulus of the surface calls to mind an associative image
which I then de-scribe on the surface, where I see it.

If a material surface alters its usual position and takes up another,
unexpected, position in space, then it will obviously create a different
relationship with space and the viewer. Something else will happen, too: 
new spatial relationships will come about within the surface, too. That is, 
the shapes drawn on the surface will enter into a relationship of depth 
and magnitude with the components of the surface which are already 
in position, composing what are in effect different units of shapes.

The designing of Installation I, in a simple form, began in 1989. 
The four themes of which it consists were initially blended in the same 
space; then each was divided out into a space of its own, as they 
are on display in this exhibition.

In October 1992 the first space was installed in my studio at Kryoneri, 
near Athens.

R. P.
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ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς
ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999944

AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess,,  11998899--11999944
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  KKrreeoonniiddiiss  GGaalllleerryy,,  
AAtthheennss,,  11999944
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Η Εγκατάσταση II, ανόµοιες πλάκες πάνω σε σιδερένια τραπέζια,
στηρίζεται στην ίδια αρχή της µεταβολής της φυσικής λειτουργίας 
της υλικής επιφάνειας που οδηγεί στην ένταση των συνειρµικών
εικόνων. Το Μάιο του 1993 ένας µικρός πυρήνας αυτού του έργου
παρουσιάστηκε στην έκθεση µου στην αίθουσα Θεωρητικών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

Ρ. Π.

Installation II, tiles of various sizes on metal tables, relies on the same
principle of altering the natural function of the material surface so as
to cause intensification of the associative images. In May 1993 a small
core of this work was part of the exhibition held in the Lecture Hall of
the Athens School of Fine Art.

R. P.

ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  εειικκόόννεεςς..  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  IIII,,  11998899--11999944
55  σσιιδδεερρέέννιιαα  ττρρααππέέζζιιαα,,  6699  µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,  
εεππέέµµββαασσηη  µµεε  ππααννίί,,  ppaasstteell,,  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη..  
ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  3300xx3300  κκααιι  2255xx2255  εεκκ..,,  ττρρααππέέζζιιαα
113322xx7722xx7711  εεκκ..,,  σσυυννοολλιικκόό  µµήήκκοοςς  660000  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  
ΑΑθθήήνναα,,  11999944

AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess..  IInnssttaallllaattiioonn  IIII,,  11998899--11999944
55  iirroonn  ttaabblleess,,  6699  mmoossaaiicc  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  
wwiitthh  ccllootthh,,  ppaasstteell,,  iinnkk..  EEaacchh  eelleemmeenntt  3300xx3300  aanndd
2255xx2255  ccmm,,  ttaabblleess  113322xx7722xx7711  ccmm,,  ttoottaall  lleennggtthh  660000  ccmm
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  KKrreeoonniiddiiss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss,,  11999944

ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  εειικκόόννεεςς,,  11999933
µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  ππααννίί,,
χχρρώώµµαα,,  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη        ..  
ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  3300xx3300  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα
ΘΘεεωωρρηηττιικκώώνν  ττηηςς  ΑΑΣΣΚΚΤΤ,,  ΑΑθθήήνναα

AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess..  11999933
mmoossaaiicc  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh
ccllootthh,,  ccoolloorr,,  iinnkk..  EEaacchh  eelleemmeenntt
3300xx3300  ccmm..  
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  LLeeccttuurree  HHaallll  
ooff  tthhee  AAtthheennss  SScchhooooll  ooff  FFiinnee  AArrttss,,
AAtthheennss
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ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  εειικκόόννεεςς,,  11998899--11999922
ΜΜωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  ππααννίί,,  χχρρώώµµαα,,
σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη..  ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  3300xx3300  εεκκ..,,
σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  221100xx112200xx224400  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  ΚΚρρυυοοννέέρριι  ΑΑττττιικκήήςς,,  11999922

AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess,,  11998899--11999922
mmoossaaiicc  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ccllootthh,,
ccoolloorr,,  iinnkk..  EEaacchh  eelleemmeenntt  3300xx3300  ccmm,,  ttoottaall
ddiimmeennssiioonnss  221100xx112200xx224400  ccmm  
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  KKrryyoonneerrii,,  AAttttiiccaa,,  11999922  
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11999911
µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,  ππρροοσσθθήήκκηη  
µµεε  ππααννίί,,  χχρρώώµµαα,,  µµεελλάάννηη
ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  3300xx3300  εεκκ..,,  
σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  118800xx330000  εεκκ..  
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  ΣΣππίίττιι  ττηηςς  ΚΚύύππρροουυ,,  ΑΑθθήήνναα
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11999911
mmoossaaiicc  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  
wwiitthh  ccllootthh,,  ccoolloorr,,  iinnkk
EEaacchh  eelleemmeenntt  3300xx3300  ccmm,,  
ttoottaall  ddiimmeennssiioonnss  118800xx330000  ccmm  
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  HHoouussee  ooff  CCyypprruuss,,  AAtthheennss
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass

ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11999911
µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι,,
χχρρώώµµαα..  ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  3300xx3300  εεκκ..,,
σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  6600xx224400,,  6600xx221100  εεκκ..  
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττοο  ΓΓααλλλλιικκόό  ΙΙννσσττιιττοούύττοο,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσάάγγγγεελλοοςς

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11999911
mmoossaaiicc  fflloooorr  ttiilleess,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh
ppeenncciill,,  ccoolloorr..  EEaacchh  eelleemmeenntt  3300xx3300  ccmm,,
ttoottaall  ddiimmeennssiioonnss  6600xx224400,,  6600xx221100  ccmm  
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  FFrreenncchh  IInnssttiittuuttee,,
TThheessssaalloonniikkii
PPhhoottooss::  GGiioorrggooss  KKaattssaannggeellooss
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998899--11999900
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη,,  ξξύύλλοο,,  µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς,,
εεππέέµµββαασσηη  µµεε  υυδδρρόόχχρρωωµµαα  σσεε  ππααννίί..
ΈΈκκαασσττοο  σσττοοιιχχεείίοο  3300xx3300  εεκκ..,,  
σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  118800xx113377  εεκκ..
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998899--11999900
IInnssttaallllaattiioonn,,  wwoooodd,,  mmoossaaiicc  fflloooorr  ttiilleess,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  wwaatteerrccoolloorr  aanndd  ccllootthh..
EEaacchh  eelleemmeenntt  3300xx3300  ccmm,,  
ttoottaall  ddiimmeennssiioonnss  118800xx113377  ccmm
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass
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ΦΦΩΩΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ    FFIIRREESS  IINN  TTHHEE  CCIITTYY

11998888  --  11999900

149Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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Η ενότητα αποτελείται από την επιφάνεια του τοίχου, 
το ηλεκτρικό φως και ορισµένες χαρακτηριστικές πλαστικές
αναφορές στο έργο Χέιτζι Μονογκατάρι Εµάκι, «Η πυρπόληση
του Ανακτόρου Σάντζο». Τα στοιχεία αυτά αλληλεπιδρούν 
µε τρόπο ώστε το ένα να µετατρέπει το άλλο. Έτσι η προσθήκη
του φωτός και του χρώµατος µετατρέπουν την καφέ επιφάνεια
του τοίχου σε καµένη και η επίδραση των δύο άλλων στοιχείων
µετέτρεψε το φως σε χρώµα.

Στο ζωγραφικό έργο του Χέιτζι Μονογκατάρι Εµάκι
αναλύθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν µε απόλυτη αυθαιρεσία
ωρισµένα χαρακτηριστικά πλαστικά στοιχεία που αφορούσαν
τη ροή της φωτιάς. Όγκος και χρώµα διαχωρίστηκαν. 
Ο όγκος λειτουργεί κάτω από τη χρωµατική επιφάνεια.

Ρ. Π.

This project consists of the surface of the wall, electric light
and certain characteristic formal references to the Heiji
Monogatari Emaki (Hand Scroll of the Heiji War), “The Burning
of the Sanjo Palace.”  These elements interact in such a way
that one alters the other. Thus, the addition of the light and
color converts the brown surface of the wall into a burnt one,
and the effect of the two other elements convertes the light
into color.

In the Heiji Monogatari Emaki I analyzed and completely
arbitrarily used certain characteristic formal elements
concerning the flow of fire. I separated mass and color. 
Mass functioned beneath the colored surface. 

R. P.

HHeeiizzii MMoonnooggaattoorrii EEmmaakkii
ΗΗ  ππυυρρππόόλληησσηη  ττοουυ  αανναακκττόόρροουυ  ΣΣάάννττζζοο,,
ππεερρίίοοδδοοςς  ΚΚααµµαακκοούύρραα  1133οοςς  ααιιώώννααςς
ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚααλλώώνν  ΤΤεεχχννώώνν,,  ΒΒοοσσττώώννηη

HHeeiizzii MMoonnooggaattoorrii EEmmaakkii
TThhee  BBuurrnniinngg  ooff  tthhee  SSaannzzoo  PPaallaaccee,,
KKoommaakkuurraa  ppeerriioodd  1133tthh cceennttuurryy
MMuusseeuumm  ooff  FFiinnee  AArrttss,,  BBoossttoonn
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ΦΦωωττιιέέςς  σσττηηνν  ΠΠόόλληη  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998888--11999900
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,  χχρρώώµµαα,,
ηηλλεεκκττρριικκόό  φφωωςς,,  552200xx224444  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΜΜαακκεεδδοοννιικκοούύ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς))

FFiirreess  iinn  tthhee  CCiittyy  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998888--11999900
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass,,  ccoolloorr,,
eelleeccttrriicc  lliigghhtt,,  552200xx224444  ccmm
((TThhee  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  ccoolllleeccttiioonn))
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BBAAAALLBBEEKKSS

11998866  --  11998888

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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Το καλοκαίρι του 1986 είδα σ' ένα περιοδικό µια
έγχρωµη φωτογραφία του ναού του Baalbek και
αποτοίχισα τους ρόδινους τοίχους ενός καµµένου
σπιτιού στα Μελίσσια. Το αλλοιωµένο από τη φωτιά
χρώµα, τα κατακόρυφα ίχνη από τα τρεξίµατα 
της βροχής και ένα υπόλειµµα ζωγραφισµένης
φρίζας µε παρέπεµπαν στις κατακόρυφες κολώνες,
στα ανάγλυφα και στα χρώµατα όπως περίπου
αποδίδονταν στη φωτογραφία. Έτσι άρχισα 
το Baalbek, ένα έργο που δεν αναφέρεται 
στα πραγµατικά αρχιτεκτονικά χρωµατικά στοιχεία
του πραγµατικού ναού, αλλά στα «πλασµατικά»
στοιχεία της φωτογραφίας και αυτά,
χρησιµοποιηµένα µονάχα σαν πληροφορίες, αφού 
η µορφή του έργου συγκροτήθηκε αποκλειστικά 
από την εικόνα που έδινε η υλική επιφάνεια. Όταν 
το έργο άρχισε να εξελίσσεται, τα εξογκώµατα και 
η πτύχωση του υλικού απαίτησαν προσθήκη 
µε έντονο όγκο, ικανό να συνυπάρξει µε τον όγκο 
της αποτοιχισµένης επιφάνειας.

Ρ. Π.

ΣΣττοονν  χχώώρροο  ααπποοττοοίίχχιισσηηςς,,  ΜΜεελλίίσσσσιιαα
ΑΑττττιικκήήςς,,  ΙΙοούύλλιιοοςς  11998866
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΒΒααρρδδάάκκαα

DDeettaacchhiinngg  tthhee  wwaallllss,,  MMeelliissssiiaa,,  AAttttiiccaa,,
JJuullyy  11998866
PPhhoottooss::  KKaatteerriinnaa  VVaarrddaakkaa
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During the summer of '86 I saw in a magazine 
a colour photograph of the temple of Baalbek and 
I stripped (by the process of "strappo") part of 
the surface of the pink walls of a burnt house 
at Melissia. The colour, altered through the effects 
of the fire, the vertical streaks from the rain and 
the remains of a painted frieze are reminiscent 
of the vertical columns, the reliefs and colours
approximately as they were rendered in the
photograph. It was in this way that I started Baalbek,
a work unrelated to the real architectural elements
and colours of the temple, but rather to the
«imaginary» elements depicted in the photograph
and these, utilized only as motivating information,
since the form of the work arose exclusively from 
the images given by the surface materials. During
the development of the work, the protuberances and
the undulating texture of the material necessitated
the addition of a powerful volume capable of co-
existing with the volume of the stripped surface.

R. P.

ΣΣττοονν  χχώώρροο  ααπποοττοοίίχχιισσηηςς,,  ΜΜεελλίίσσσσιιαα
ΑΑττττιικκήήςς,,  ΙΙοούύλλιιοοςς  11998866
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΒΒααρρδδάάκκαα

DDeettaacchhiinngg  tthhee  wwaallllss,,  MMeelliissssiiaa,,  AAttttiiccaa,,
JJuullyy  11998866
PPhhoottooss::  KKaatteerriinnaa  VVaarrddaakkaa
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BBaaaallbbeekkss II ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998866--11998888
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  
µµεε  φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ππααννίί,,  χχρρώώµµαα
225500xx222288  εεκκ..,,  223399xx223366  εεκκ..

BBaaaallbbeekkss  II  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998866--11998888
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh
ppoollyyssttiirreennee,,  ccaannvvaass,,  ccoolloorr
225500xx222288  ccmm,,  223399xx223366  ccmm
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BBaaaallbbeekkss IIIIII ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998866--11998888
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  
µµεε  φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ππααννίί,,  χχρρώώµµαα,,  221100xx221199  εεκκ..  
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΜΜ..  ΓΓααββρρήήλλοοςς))

BBaaaallbbeekkss  IIIIII  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998866--11998888
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ppoollyyssttiirreennee,,
ccaannvvaass,,  ccoolloorr,,  221100xx221199  ccmm
((MM..  GGaavvrriillooss  ccoolllleeccttiioonn))

BBaaaallbbeekkss ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998866--11998888
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  
µµεε  φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ππααννίί,,  χχρρώώµµαα,,  118877xx117700  εεκκ..  
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΝΝ..  ΤΤζζοουυββεελλέέκκηη  --  ΝΝ..  ΜΜιιχχααλλοοδδηηµµηηττρράάκκηη))

BBaaaallbbeekkss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998866--11998888
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh
ppoollyyssttiirreennee,,  ccaannvvaass,,  ccoolloorr,,  118877xx117700  ccmm
((NN..  TTzzoouuvveelleekkii  --  NN..  MMiicchhaallooddiimmiittrraakkii  ccoolllleeccttiioonn))
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11998844  --  11998855

171Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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Η εικόνα στην ύλη δηµιουργείται αποκλειστικά από τα ιδιαίτερα
µορφολογικά στοιχεία της κάθε επιφάνειας. Η φαντασία του θεατή
την ανιχνεύει και την αποµονώνει µέσα από ένα πλήθος τυχαία
σχήµατα που συνυπάρχουν. Η εικόνα πάλι, όταν επισηµανθεί και
περιγραφεί µπορεί να ενεργοποιήσει τον παρακείµενο χώρο,
δηλαδή το µάτι συνεχίζει να αποµονώνει εικόνες. Έτσι λοιπόν 
η εικονοποιητική δύναµη και οι ζωγραφικές δυνατότητες 
που παρουσιάζονται είναι εξαιρετικά σηµαντικές.

Ρ.Π. 

The image in matter is created solely by the particular
morphological features of each surface. The viewer’s imagination
traces out and  isolates that image through a whole host of
random patterns which co-exist there. When the image has been
identified and described, it can activate the space adjacent to it - in
other words, the eye continues to isolate images. As a result, 
the material‘s ability to create images and its potential for painting
are highly significat.

R.P. 

ΣΣττοονν  χχώώρροο  ααπποοττοοίίχχιισσηηςς,,  
οοδδόόςς  ΨΨααρροοµµηηλλίίγγγγοουυ  ((ππάάρροοδδοοςς
ΑΑσσωωµµάάττωωνν))  ΑΑθθήήνναα,,  11998844

DDeettaacchhiinngg  tthhee  wwaallllss,,  
PPssaarroommiilliinnggoouu  SStt..,,  AAtthheennss,,  11998844
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν
ΎΎλληη)),,  11998855
ΆΆπποοψψηη  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,
DDrraakkooss AArrtt CCeenntteerr,,  ΑΑθθήήνναα  

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh
MMaatttteerr)),,  11998855
IInnssttaallllaattiioonn  vviieeww,,  
DDrraakkooss  AArrtt  CCeenntteerr,,  AAtthheennss
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  φφλλοούύδδαα  κκααιι  ίίννεεςς
ααππόό  κκοορρµµόό  δδέέννττρροουυ,,  σσκκοουυρριιαασσµµέέννηη  λλααµµααρρίίνναα,,
ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί  εεππάάννωω  σσεε  φφρριιγγκκοοππόόρρ,,
ppaasstteell,,  113388xx112222  εεκκ..

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ttrreeee  bbaarrkk  aanndd  ffiibbrreess,,
rruussttyy  mmeettaall  sshheeeett,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass  oonn
ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,  113388xx112222  ccmm
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998844
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  κκάάρρββοουυννοο,,
ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί  εεππάάννωω  σσεε  φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ppaasstteell,,
σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη,,  226600xx221133  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή AAllpphhaa  BBaannkk))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998844
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  cchhaarrccooaall  ddrraawwiinngg,,
eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass  oonn  ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,
iinnkk,,  226600xx221133  ccmm
((AAllpphhaa  BBaannkk  ccoolllleeccttiioonn))
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998844
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  κκααθθρρέέφφττηηςς,,  
σσχχέέδδιιοο  µµεε  κκάάρρββοουυννοο,,  µµεελλάάννιι,,  ππρροοσσθθήήκκηη  
µµεε  ππααννίί,,  ppaasstteell,,  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη,,  115555xx222200  εεκκ..  
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998844
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  mmiirrrroorr,,  cchhaarrccooaall
ddrraawwiinngg,,  iinnkk,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass,,  
ppaasstteell,,  iinnkk,,  115555xx222200  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,
ppaasstteell,,  337700xx220000  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΕΕθθννιικκοούύ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass,,
ppaasstteell,,  337700xx220000 ccmm
((NNaattiioonnaall  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  ccoolllleeccttiioonn))
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998844
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  κκάάρρββοουυννοο,,
ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,  ppaasstteell,,  224422xx222200  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998844
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  cchhaarrccooaall  ddrraawwiinngg,,
eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass,,  ppaasstteell,,  224422xx222200  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,
φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ppaasstteell,,  σσέέππιιαα,,  116655xx331122  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή AAllpphhaa  BBaannkk))

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass
oonn  ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,  sseeppiiaa,,  116655xx331122 ccmm
((AAllpphhaa  BBaannkk  ccoolllleeccttiioonn))

ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,
φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ppaasstteell,,  κκάάρρββοουυννοο,,  9933xx111155  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass
oonn  ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,  cchhaarrccooaall,,  9933xx111155 ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη  ((λλεεππττοοµµέέρρεειιαα)),,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,
φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ppaasstteell,,  σσέέππιιαα,,  116655xx331122  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  AAllpphhaa BBaannkk))

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr  ((ddeettaaiill)),,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh
ccaannvvaass  oonn  ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,  sseeppiiaa,,
116655xx331122 ccmm
((AAllpphhaa  BBaannkk  ccoolllleeccttiioonn))
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998855
((λλεεππττοοµµέέρρεειιαα))
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµεελλάάννιι,,  ππρροοσσθθήήκκηη
µµεε  ππααννίί,,  ppaasstteell,,  224400xx222200  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  iinnkk  ddrraawwiinngg,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh
ccaannvvaass,,  ppaasstteell,,  224400xx222200 ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))

ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,
φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ppaasstteell,,  άάσσππρρηη  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη,,  
110033xx221166  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΜΜ..  ΚΚοοττζζααµµάάννηη))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass  oonn
ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,  wwhhiittee  iinnkk,,  110033xx221166 ccmm
((MM..  KKoottzzaammaannii  ccoolllleeccttiioonn))
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ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998855
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  κκάάρρββοουυννοο,,
ππρροοσσθθήήκκηη  µµεε  ππααννίί,,  φφρριιγγκκοοππόόρρ,,  ppaasstteell,,  σσιιννιικκήή
µµεελλάάννηη,,  112244xx223366  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

MMaaggiicc  RRoooommss  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998855
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  cchhaarrccooaall  ddrraawwiinngg,,
eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ccaannvvaass  oonn  ppoollyyssttiirreennee,,  ppaasstteell,,
iinnkk,,  112244xx223366  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998833--11998844
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ππιιννέέζζαα,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε
µµοολλύύββιι,,  µµεελλάάννιι  µµααύύρροο,,  άάσσππρροο,,  γγααλλάάζζιιοο
4466xx116699  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΟΟρρέέσσττηη  ∆∆οουυµµάάννηη))

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998833--11998844
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  tthhuummbbttaacckk,,  ddrraawwiinngg
wwiitthh  bbllaacckk,,  bblluuee  aanndd  wwhhiittee  iinnkk,,  4466xx116699 ccmm
((OOrreessttiiss  DDoouummaanniiss  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΗΗ  --  ΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ
IIMMAAGGEESS  TTHHRROOUUGGHH  MMAATTTTEERR  --  TTHHEE  BBEEGGIINNNNIINNGG

11998811  --  11998833

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς  Photographs: Dimitris Kalapodas
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ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,  λλααµµααρρίίνναα,,
σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι,,  σσιιννιικκήή  µµεελλάάννηη,,  
229988xx223388  εεκκ..  κκααιι  227755xx222255  εεκκ..
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΠΠύύλληη  ΑΑµµµµοοχχώώσσττοουυ,,
ΛΛεευυκκωωσσίίαα

IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,  mmeettaall  sshheeeett,,
ddrraawwiinngg  wwiitthh  ppeenncciill,,  iinnkk,,  
229988xx223388  ccmm  aanndd  227755xx222255  ccmm
IInnssttaallllaattiioonn  aatt  TThhee  FFaammaagguussttaa  GGaattee,,
NNiiccoossiiaa,,  CCyypprruuss
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ΟΟυυρρααννόόςς  κκααιι  ΓΓηη  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι,,  225566xx5544  εεκκ..  
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

SSkkyy  aanndd  EEaarrtthh  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,  ppeenncciill  ddrraawwiinngg,,  225566xx5544  ccmm  
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΟΟυυρρααννόόςς  κκααιι  ΓΓηη  
((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998833
((λλεεππττοοµµέέρρεειιαα,,  ηη  ΓΓηη))
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  
σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι,,  225566xx5544  εεκκ..  
((ΙΙδδιιωωττιικκήή σσυυλλλλοογγήή))

SSkkyy  aanndd  EEaarrtthh  
((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998833
((ddeettaaiill,,  tthhee  EEaarrtthh))
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
ddrraawwiinngg,,  225566xx5544  ccmm  
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΟΟυυρρααννόόςς  κκααιι  ΓΓηη  
((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  
σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι,,  113388xx7777  εεκκ..  

SSkkyy  aanndd  EEaarrtthh  
((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
ddrraawwiinngg,,  113388xx7777  ccmm  
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ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  6666,,55xx6677,,55  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
ddrraawwiinngg,,  6666,,55xx6677,,55  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))

ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  
σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι,,  8833xx2266 εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή σσυυλλλλοογγήή))

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill  ddrraawwiinngg,,
8833xx2266  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))

ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  8833xx2255 εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή σσυυλλλλοογγήή))

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill  ddrraawwiinngg,,
8833xx2255 ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998822  --  11998833
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  115500xx110022  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998822  --  11998833
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
ddrraawwiinngg,,  115500xx110022  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998822
ΞΞύύλλοο,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι
110000xx110000  εεκκ..

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998822
WWoooodd,,  ppeenncciill  ddrraawwiinngg  
110000xx110000  ccmm

ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998822
ΞΞύύλλαα,,  ααπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα
222200xx118800  εεκκ..

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998822
WWoooodd,,  ddeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess
222200xx118800  ccmm
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ΓΓεεωωγγρρααφφίίαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998811
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι,,
221133xx9944  εεκκ..

GGeeooggrraapphhyy  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998811
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill  ddrraawwiinngg,,  
221133xx9944  ccmm
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ΓΓεεωωγγρρααφφίίεεςς  
((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998811
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,
σσχχέέδδιιοο  µµεε  µµοολλύύββιι

GGeeooggrraapphhiieess  ((IImmaaggeess  
tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998811
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaacceess,,
ppeenncciill  ddrraawwiinngg

11..  1177xx66,,99  ccmm
22..  1199,,77xx1166  ccmm
33..  1100xx77  ccmm
44..  1144xx1166  ccmm

11

22 44

33
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ΓΓεεωωγγρρααφφίίαα  ((ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11998811
ΛΛααµµααρρίίνναα  µµεε  ίίχχννηη  ττσσιιµµέέννττοουυ,,  εεππέέµµββαασσηη  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  227700xx110000  εεκκ..

GGeeooggrraapphhyy  ((IImmaaggeess  tthhrroouugghh  MMaatttteerr)),,  11998811
MMeettaall  sshheeeett  wwiitthh  ttrraacceess  ooff  cceemmeenntt,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,  227700xx110000  ccmm
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ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998811
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  111177xx110000 εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΧΧρρίίσσττοουυ  ΒΒααρρδδάάκκαα))

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998811
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
ddrraawwiinngg,,  111177xx110000 ccmm
((CChhrriissttooss  VVaarrddaakkaass  ccoolllleeccttiioonn))

ΕΕιικκόόνναα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998811
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  σσχχέέδδιιοο  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  225500xx9911 εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ∆∆άάκκηη  ΙΙωωάάννννοουυ))

IImmaaggee  tthhrroouugghh  MMaatttteerr,,  11998811
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
ddrraawwiinngg,,  225500xx9911 ccmm
((DDaakkiiss  IIooaannnnoouu  ccoolllleeccttiioonn))
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Έκανα τις πρώτες φωτοτυπίες στις αρχές του 1970,
προβάλλοντας µέσα στο σκοτάδι σχήµατα πάνω στο
φωτοευαίσθητο φωτοτυπικό χαρτί που ήταν τότε σε χρήση. 

Το 1979-82 έκανα πάλι φωτοτυπίες, φωτοτυπώντας ύλες
απευθείας. Αποτέλεσαν το υλικό του καταλόγου της
έκθεσης µου «∆ειγµατολόγια από το τοπίο της πόλης –
Εικόνες στην  Ύλη», στην αίθουσα Τέχνης ∆εσµός, 
τον Φεβρουάριο του 1982. 

Ρ.Π.

I did the first photocopies at the beginning of 1970 
by projecting shapes in the dark on the photosensitive
photocopy paper that was used at the time. 

During 1979-82 I did photocopies again, photocopying
materials directly. They constituted the material for the
catalogue of my exhibition ‘Samples from the cityscape –
Images through Matter’, at Desmos Gallery, 
February 1982.

R.P.
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Σε κάθε υλική επιφάνεια υπάρχουν επεισόδια είναι τα µικρο-µορφολογικά
στοιχεία του υλικού και τα τυχαία συµβάντα.

Κάθε υλικό αντιδρά διαφορετικά στο χρόνο και στις συνθήκες 
του περιβάλλοντος. 

Φέρει τα ίχνη της φθοράς, της χρήσης και του εργαλείου που το δούλεψε.
Ξεκινώντας απ' αυτές τις οπτικές παρατηρήσεις, µελέτησα τις υλικές
επιφάνειες που αποτελούν το σηµερινό τοπίο/περιβάλλον της πόλης: 
τον τοίχο, το ξύλο, τη λαµαρίνα, τα πλαστικά υφάσµατα, τα χαρτιά. 
Έτσι καταρτίστηκαν πέντε ∆ειγµατολόγια.

Σε µερικά από τα δείγµατα αποµονώθηκαν και τονίστηκαν µε µολύβι
ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: τρύπες, σκισίµατα, graffiti, βουρτσιές,
ίχνη φωτιάς, ίχνη από το ανθρώπινο σώµα.

Σε άλλα σχεδιάστηκαν µε λεπτή µύτη µολυβιού οι τυχαίες φόρµες 
που βρίσκονται πάνω σε κάθε επιφάνεια µε αποτέλεσµα να φανούν εικόνες
που βγαίνουν από την ίδια την ύλη.

Ρ. Π.

Each material surface contains episodes: the micro-morphological
components of the material and the chance events which have happened to it.

Each material reacts differently to time and environmental conditions.
It bears the traces of wear, of use and of the tool which has worked it. 

I started out from these visual observations and studied the material
surfaces which make up the landscape/environment of the city today: 
wood, metal, plastics, paper. This made it possible to prepare five Samples.

In some of the samples, certain particular characteristics were singled 
out and emphasised in pencil: holes, scratches, graffiti, brush-strokes, traces
of fire, traces of the human body.

In others, the random forms located on each surface were drawn over 
in fine pencil, thus revealing the images which spring out of the matter itself.

R. P. 
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ΜΜεεγγάάλλοο  ∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό  ττοο  ΤΤοοππίίοο  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  11998800
ΞΞύύλλοο,,  ααπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  λλααµµααρρίίνναα,,  ππλλαασσττιικκόό
ύύφφαασσµµαα,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  κκάάρρββοουυννοο,,  770000xx220000  εεκκ..
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜίίχχααςς

LLaarrggee  SSaammppllee  ffrroomm  tthhee  UUrrbbaann  LLaannddssccaappee,,  11998800
WWoooodd,,  ddeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  mmeettaall  sshheeeett,,  ppllaassttiicc,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  cchhaarrccooaall,,  770000xx220000  ccmm
PPhhoottoo::  YYaannnniiss  MMiicchhaass
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ΜΜιικκρρόό  ∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό
ττοο  ΤΤοοππίίοο  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  11997799
ΧΧααρρττίί
9999xx9999  εεκκ..

SSmmaallll  SSaammppllee  ffrroomm  tthhee
UUrrbbaann  LLaannddssccaappee,,  11997799
PPaappeerr
9999xx9999  ccmm
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ΜΜιικκρρόό  ∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό
ττοο  ΤΤοοππίίοο  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  11997799
ΤΤοοίίχχοοςς
9999xx9999  εεκκ..

SSmmaallll  SSaammppllee  ffrroomm  tthhee
UUrrbbaann  LLaannddssccaappee,,  11997799
WWaallll
9999xx9999  ccmm
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ΜΜιικκρρόό  ∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό
ττοο  ΤΤοοππίίοο  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  11997799
ΜΜέέττααλλλλοο
9999xx9999  εεκκ..

SSmmaallll  SSaammppllee  ffrroomm  tthhee
UUrrbbaann  LLaannddssccaappee,,  11997799
MMeettaall
9999xx9999  ccmm
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998800--11998811
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ααννοοδδιιοοµµέέννοο
ααλλοουυµµίίννιιοο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
111166xx110000,,  111166xx7766,,55  εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11998800--11998811
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  aannooddiizzeedd
aalluummiinnuumm  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,
111166xx110000,,  111166xx7766,,55  ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11998800
ΑΑννοοδδιιοοµµέέννοο  ααλλοουυµµίίννιιοο,,  εεππέέµµββαασσηη  
µµεε  µµοολλύύββιι,,  9955xx9933  εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11998800
AAnnooddiizzeedd  aalluummiinnuumm  sshheeeett,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,  9955xx9933  ccmm
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ΣΣΤΤΙΙΛΛΠΠΩΩΝΝΟΟΣΣ  77    SSTTIILLPPOONNOOSS  77

11997799
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««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΟΟιι  δδιιααδδοοχχιικκέέςς  φφάάσσεειιςς  ττηηςς  ααπποοττοοίίχχιισσηηςς  
σσττηηνν  οοδδόό  ΣΣττίίλλππωωννοοςς,,  σσττοο  ΠΠααγγκκρράάττιι
ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜίίχχααςς

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
SSuucccceessssiivvee  pphhaasseess  ooff  tthhee  ddeettaacchhmmeenntt  ooff
tthhee  llaarrggee  ppiieecceess  ooff  wwaallll  ppllaasstteerr  aatt
SSttiillppoonnooss  SStt..,,  PPaannggrraattii,,  AAtthheennss  
PPhhoottooss::  YYaannnniiss  MMiicchhaass
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∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 1979, στις 8 το βράδυ, στην οδό Στίλπωνος 7
(πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι) πραγµατοποιείται η δράση «Επισήµανση
– χώρος προέλευσης – αποτοίχιση». Ακολουθεί αµέσως µετά, στην
Αίθουσα Τέχνης ∆εσµός η έκθεση του αποτοιχισµένου στοιχείου
(ανάποδη όψη), και πέντε άλλων αποτοιχισµένων από πριν επιφανειών,
καθώς και η τρίτη εναλλακτική επέµβαση (κείµενα) της κριτικού Έφης
Στρούζα µαζί µε τις φωτογραφίες του ζωγράφου Γιάννη Μίχα, που
παρακολούθησε σε όλη τη διάρκεια τη διαδικασία της αποτοίχισης.

Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης

The action, “Markings – Place of Origin – Wall Detachment,” took place
on Monday, 15 October 1979, 8:00pm, at 7 Stilponos Street (Varnavas
Square, Pangrati). It was immediately followed by an exhibition at the
Desmos Gallery of the elements detached from the walls (reverse
view), along with the third alternative intervention (texts) by art critic Efi
Strousa, and photographs by the painter Yannis Michas, who monitored
the entire wall detachment procedure.

Photographs: Manos Pavlidis
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««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΗΗ  ττρρίίττηη  εεννααλλλλαακκττιικκήή  εεππέέµµββαασσηη,,  
ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
TThhee  tthhiirrdd  aalltteerrnnaattiivvee  iinntteerrvveennttiioonn,,  
DDeessmmooss  GGaalllleerryy

««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
HH ππίίσσωω  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ααπποοττοοίίχχιισσηηςς,,  
ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
RReevveerrssee  ssiiddee  ooff  tthhee  ddeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,
DDeessmmooss  GGaalllleerryy
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««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΕΕππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι  iinn  ssiittuu  σσττοονν  ττοοίίχχοο  ττηηςς
ΑΑίίθθοουυσσααςς  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
DDrraawwiinngg  wwiitthh  ppeenncciill  iinn  ssiittuu  oonn  tthhee  wwaallll,,
DDeessmmooss  GGaalllleerryy
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass
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««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  µµοολλύύββιι
6666xx111100  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΖΖάάφφοουυ  ΞΞααγγοορράάρρηη))

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
6666xx111100  ccmm
((ZZaaffooss  XXaaggoorraarriiss  ccoolllleeccttiioonn))

««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  µµοολλύύββιι
7711xx110000  εεκκ..

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
7711xx110000  ccmm

««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  µµοολλύύββιι
110000xx9999 εεκκ..

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
110000xx9999  ccmm

««ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77»»  ((ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη)),,  11997799
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,  µµοολλύύββιι
8888xx111166 εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΜΜάάννοουυ  ΠΠααυυλλίίδδηη  κκααιι  ΈΈππηηςς
ΠΠρρωωττοοννοοττααρρίίοουυ))

““SSttiillppoonnooss  77””  ((EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr)),,  11997799
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,  ppeenncciill
8888xx111166  ccmm
((MMaannooss  PPaavvlliiddiiss  aanndd  EEppppyy  PPrroottoonnoottaarriioouu
ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΗΗ    EEPPIISSOODDEESS  IINN  MMAATTTTEERR

11997777  --  11997788

Φωτογραφίες: ∆ιοχάντη  Photographs: Diohanti
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη  ((λλεεππττοοµµέέρρεειιαα)),,  11997788
ΛΛααµµααρρίίνναα,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
220000xx111100  εεκκ..
MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee,,  ΒΒεεννεεττίίαα
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr  ((ddeettaaiill)),,  11997788
IIrroonn  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill
220000xx111100  ccmm
MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee,,  VVeenniiccee
PPhhoottoo::  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997788
ΕΕππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι  σσττιιςς  ππλλάάκκεεςς  ττοουυ
δδααππέέδδοουυ  κκααιι  σσεε  κκοοµµµµάάττιιαα  αασσφφάάλλττοουυ
MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee,,  ΒΒεεννεεττίίαα
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ιιοοχχάάννττηη

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997788
IInntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill  iinn  fflloooorr  ssllaabbss
aanndd  ppiieecceess  ooff  aasspphhaalltt
MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee,,  VVeenniiccee
PPhhoottoo::  DDiioohhaannttii
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997788
ΕΕππέέµµββαασσηη  σσττοονν  ττοοίίχχοο,,  κκοοµµµµάάττιιαα  αασσφφάάλλττοουυ,,
ααπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα..  ΆΆπποοψψηη  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,
MMuusseeoo  CCiivviiccoo,,  ΜΜοοννττέένναα
ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα::  ∆∆ιιοοχχάάννττηη

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997788
IInnssttaallaattiioonn  vviieeww,,  MMuusseeoo  CCiivviiccoo,,  MMooddeennaa
PPhhoottoo::  DDiioohhaannttii
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΞΞύύλλοο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι,,  119988xx8800  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΚΚέέννττρροουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς,,  ΡΡέέθθυυµµννοο))

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
WWoooodd,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,    119988xx8800  ccmm
((RReetthhyymmnnoo  CCeenntteerr  ffoorr  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt
ccoolllleeccttiioonn))

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΞΞύύλλοο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι,,  119988xx8800  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
WWoooodd,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,    119988xx8800  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,
εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι,,  6600xx115500 εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,  
6600xx115500  ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΑΑπποοττοοιιχχιισσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα,,
εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι,,  6600xx114455  εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
DDeettaacchheedd  wwaallll  ssuurrffaaccee,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill,,  
6600xx114455  ccmm
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ΣΣχχέέδδιιαα  γγιιαα  ππρροοββοολλήή  σσχχήήµµααττοοςς,,  11997744

DDrraawwiinnggss  ffoorr  pprroojjeeccttiioonn,,  11997744
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ΠΠρροοββοολλήή  σσχχήήµµααττοοςς  σσεε
φφωωττοοττυυππιικκόό  χχααρρττίί,,  11997744

PPrroojjeeccttiioonn  oonn  pphhoottooccooppyy
ppaappeerr,,  11997744

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΞΞύύλλοο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
1177xx2222,,  1177,,44xx2255,,  2288xx1166,,77  εεκκ..
((ΙΙδδιιωωττιικκήή  σσυυλλλλοογγήή))

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
WWoooodd,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh
ppeenncciill
1177xx2222,,  1177,,44xx2255,,  2288xx1166,,77  ccmm
((PPrriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΠΠρροοββοολλήή  σσχχήήµµααττοοςς  σσεε  ξξύύλλοο  µµεε
λλααδδοοµµπποογγιιάά
1177xx2222 εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
PPrroojjeeccttiioonn  oonn  ooiill  ppaaiinntt  oonn  wwoooodd  
1177xx2222  ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΤΤέέσσσσεερριιςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  ττοουυ  ίίδδιιοουυ
θθέέµµααττοοςς..  ΞΞύύλλοο  µµεε  λλααδδοοµµπποογγιιάά,,  
εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι,,
2233xx1177,,  2266xx1177,,  2222xx1177,,  2266xx1177 εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΈΈππηηςς  ΠΠρρωωττοοννοοττααρρίίοουυ  --  
ΜΜάάννοουυ  ΠΠααυυλλίίδδηη))

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
FFoouurr  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ssaammee  tthheemmee..  
OOiill  ppaaiinntt  oonn  wwoooodd,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh
ppeenncciill,,  2233xx1177,,  2266xx1177,,  2222xx1177,,  2266xx1177  ccmm
((EEppppyy  PPrroottoonnoottaarriioouu  --  MMaannooss  PPaavvlliiddiiss
ccoolllleeccttiioonn))
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997777
ΞΞύύλλοο  κκααιι  οοξξεειιδδωωµµέέννοο  σσίίδδεερροο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  κκιιµµωωλλίίαα
2233xx1177,,55  εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΟΟρρέέσσττηη  ∆∆οουυµµάάννηη))

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997777
WWoooodd,,  ooxxiiddiizzeedd  iirroonn,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  cchhaallkk
2233xx1177,,55  ccmm
((OOrreessttiiss  DDoouummaanniiss  ccoolllleeccttiioonn))

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΛΛααµµααρρίίνναα,,  µµίίννιιοο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
3355xx2222 εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
MMeettaall  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill
3355xx2222 ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΛΛααµµααρρίίνναα,,  µµίίννιιοο,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
6600xx2233 εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
MMeettaall  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill
6600xx2233 ccmm
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΛΛααµµααρρίίνναα,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
1122xx2211,,  1122xx1177  εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
MMeettaall  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill
1122xx2211,,  1122xx1177 ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΛΛααµµααρρίίνναα,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
2255xx2200,,  2200xx2200  εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
MMeettaall  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill
2255xx2200,,  2200xx2200  ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΛΛααµµααρρίίνναα,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµοολλύύββιι
1166xx1188 εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
MMeettaall  sshheeeett,,  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  ppeenncciill
1166xx1188 ccmm
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ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΞΞύύλλοο  µµεε  λλααδδοοµµπποογγιιάά,,  εεππέέµµββαασσηη
µµεε  µµοολλύύββιι,,  4433xx6611 εεκκ..

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
OOiill  ppaaiinntteedd  wwoooodd,,  iinntteerrvveennttiioonn
wwiitthh  ppeenncciill,,  4433xx6611  ccmm

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ΎΎλληη,,  11997766
ΞΞύύλλοο  µµεε  λλααδδοοµµπποογγιιάά,,  εεππέέµµββαασσηη
µµεε  µµοολλύύββιι,,  6600xx9900 εεκκ..
((ΣΣυυλλλλοογγήή  ΕΕθθννιικκοούύ  ΜΜοουυσσεείίοουυ
ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς))

EEppiissooddeess  iinn  MMaatttteerr,,  11997766
OOiill  ppaaiinntteedd  wwoooodd,,  iinntteerrvveennttiioonn
wwiitthh  ppeenncciill,,  6600xx9900  ccmm
((NNaattiioonnaall  MMuusseeuumm  ooff
CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  ccoolllleeccttiioonn))

ΠΠρροοββοολλήή  ππάάννωω  σσεε  γγύύψψιιννηη
σσααννίίδδαα,,  εεππέέµµββαασσηη  µµεε  µµεελλάάννιι,,
4433xx3333 εεκκ..,,  11997744

PPrroojjeeccttiioonn  oonn  ppllaasstteerr,,
iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  iinnkk,,  
4433xx3333  ccmm,,  11997744
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11995566--6677 ΣΣπποούύδδαασσεε  σσττηηνν  ΑΑννωωττάάττηη  ΣΣχχοολλήή  ΚΚααλλώώνν  ΤΤεεχχννώώνν
σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  σσττηηνν  EEccoollee  NNaattiioonnaallee  SSuuppéérriieeuurree  ddeess
BBeeaauuxx  AArrttss  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι..
11999933--22000055  ∆∆ίίδδααξξεε  ωωςς  κκααθθηηγγήήττρριιαα  σσττηηνν  ΑΑννωωττάάττηη  ΣΣχχοολλήή
ΚΚααλλώώνν  ΤΤεεχχννώώνν  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα  ττοουυ  ΤΤρρίίττοουυ
ΕΕρργγαασσττηηρρίίοουυ  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς..
ΟΟµµόόττιιµµηη  ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα  ττηηςς  ΑΑννωωττάάττηηςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΚΚααλλώώνν
ΤΤεεχχννώώνν  ΑΑθθηηννώώνν..
ΖΖεειι  κκααιι  εερργγάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..  

ΑΑττοοµµιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς
11996666 GGaalleerriiee  ddeess  BBeeaauuxx  AArrttss,,  ΠΠααρρίίσσιι
11996677 AAssttoorr  GGaalllleerryy,,  ΑΑθθήήνναα  ((ττρρίίππττυυχχοο))
11997777 ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΑΑθθήήνναα  ((µµιικκρρόό  ffoolliioo,,

κκεείίµµεεννοο  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))
11997799 ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77,,  ∆∆ρράάσσηη//ΈΈκκθθεεσσηη,,  ΣΣττίίλλππωωννοοςς  77  κκααιι

ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΑΑθθήήνναα  ((κκεείίµµεεννοο  κκααιι  ττρρίίττηη
εεννααλλλλαακκττιικκήή  εεππέέµµββαασσηη  ττηηςς  ΈΈ..  ΣΣττρροούύζζαα))..  ΑΑννάάττυυπποο
ααππόό  τταα  ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  1122//11998822

11998822 ∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό  ττοο  ττοοππίίοο  ττηηςς  ππόόλληηςς  --  ΕΕιικκόόννεεςς
σσττηηνν  ΎΎλληη..  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΑΑθθήήνναα
((πποολλύύππττυυχχοο,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ΕΕ..  ΣΣττρροούύζζαα,,  κκεείίµµεεννοο  
ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

11998855 ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα,,  DDrraaccooss  AArrtt  CCeenntteerr,,  ΑΑθθήήνναα..
((κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ΕΕ..  ΣΣττρροούύζζαα))

11999900 BBaaaallbbeekkss  11998866--8899,,  ΧΧώώρροοςς  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς
ΕΕππίίκκεεννττρροο,,  ΠΠάάττρραα  ((κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  
ΑΑλλ..  ΞΞύύδδηη,,  κκεείίµµεεννοο  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  11998888))

—— ΦΦωωττιιέέςς  σσττηηνν  ππόόλληη--πποολλυυεειικκόόννεεςς,,  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς
ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ((κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  
ΑΑλλ..  ΞΞύύδδηη,,  κκεείίµµεεννοο  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

11999911 ΦΦωωττιιέέςς  σσττηηνν  ππόόλληη  --  ΠΠοολλυυεειικκόόννεεςς,, GGaalleerriiee  XX++PPlluuss,,
ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς

11999922 IImmaaggeess  ssuurr  llaa  MMaattiièèrree,,  ΓΓααλλλλιικκόό  ΙΙννσσττιιττοούύττοο,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  κκααθθηηγγηηττήή  ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη))

11999944 ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  εειικκόόννεεςς,,  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,
ΑΑθθήήνναα  ((κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ,,
κκεείίµµεεννοο  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

11999988 ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  ΙΙσσττοορρίίεεςς,,  ΓΓκκααλλεερρίί  77,,  ΑΑθθήήνναα
κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ΚΚ..  ΚΚοοσσκκιιννάά,,  κκεείίµµεεννοο  
ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

11999999 ΓΓκκααλλεερρίί  ΛΛόόλλαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
22000011 ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  ΓΓκκααλλεερρίί  77,,  ΑΑθθήήνναα  ((πποολλύύππττυυχχοο,,  ππρρόόλλοογγοοςς

ΧΧρριισσττίίνναα  ΠΠεεττρρηηννοούύ))
22000022 ΓΓκκααλλεερρίί  ΛΛόόλλαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ((κκεείίµµεεννοο  

ΘΘ..  ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοουυ))
—— ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς

ΤΤέέχχννηηςς  ττοουυ  ΚΚρρααττιικκοούύ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς
ΤΤέέχχννηηςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((ττρρίίππττυυχχοο,,  κκεείίµµεεννοο  ∆∆ρρ  ΣΣάάννιιαα
ΠΠααππάά  κκααιι  κκααττάάλλοογγοοςς  µµεε  κκεείίµµεενναα  κκααθθηηγγηηττήή    
∆∆..  ΦΦααττοούύρροουυ,,  ∆∆ρροοςς  ΣΣάάννιιααςς  ΠΠααππάά,,  
ΘΘ..  ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοουυ,,  ΧΧρρ..  ΠΠεεττρρηηννοούύ))

22000033 ΑΑσσττεερριισσµµοοίί,,  ΒΒ..∆∆..  ΣΣήήµµαα,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ΘΘ..  ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοουυ,,  κκεείίµµεεννοο
ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

22000066 ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι..  ΓΓκκααλλεερρίί
GGaazzoonn  RRoouuggee,,  ΑΑθθήήνναα,,  ((κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  
ΧΧρρ..  ΜΜααρρίίννοουυ,,  κκεείίµµεεννοο  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

22000077 ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι..  ΓΓκκααλλεερρίί  AArrttiiss
CCaauussaa,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ∆∆ρρ  ΣΣάάννιιαα  ΠΠααππάά))

22000099 FFllaasshhbbaacckk,,  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς
ΤΤέέχχννηηςς  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  ΝΝττ..  ΖΖααχχααρρόόπποουυλλοουυ,,
έέκκδδοοσσηη  ββιιββλλίίοουυ  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  FFllaasshhbbaacckk µµεε
κκεείίµµεενναα  ΝΝττ..  ΖΖααχχααρρόόπποουυλλοουυ,,  ΚΚ..  ΚΚοοσσκκιιννάά,,  
ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ,,  ΗΗ..  ΠΠααππααηηλλιιάάκκηη  κκααιι  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ))

ΡΡΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΣΣΠΠΥΥΡΡΟΟΥΥ  ((ΑΑθθήήνναα  11993388))

Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  2:09 PM  Page 304



307306

ΟΟµµααδδιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ((εεππιιλλοογγήή))
11997711 ΤΤαα  ππλλαασσττιικκάά  σσττηηνν  ττέέχχννηη,,  ΕΕλλλληηννοοααµµεερριικκααννιικκήή

ΈΈννωωσσηη,,  ΑΑθθήήνναα  ((κκααττάάλλοογγοοςς))
11997788 AAvvaanngguuaarrddiiaa  ee  SSppeerriimmeennttaazziioonnee,,  GGaalllleerriiaa  CCiivviiccaa,,

MMooddeennaa  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  ΕΕ..  ΣΣττρροούύζζαα))

—— AAvvaanngguuaarrddiiaa  ee  SSppeerriimmeennttaazziioonnee,,  MMaaggaazzzziinnii  ddeell
SSaallee,,  ΒΒεεννεεττίίαα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  ΕΕ..  ΣΣττρροούύζζαα))

—— ΕΕιικκόόννεεςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς  ΙΙ,,  ΖΖάάππππεειιοο,,  ΑΑθθήήνναα
((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
κκααθθηηγγηηττήή  ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµάάττηη))

11998811 ΕΕιικκόόννεεςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς  ΙΙΙΙ,,  ΖΖάάππππεειιοο,,  ΑΑθθήήνναα
((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
κκααθθηηγγηηττήή  ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη))

—— ΠΠεερριιββάάλλλλοονν,,  ∆∆ρράάσσηη,,  έέκκθθεεσσηη  πποουυ  οορργγααννώώθθηηκκεε  
ααππόό  ττηηνν  ΈΈννωωσσηη  ΕΕλλλλήήννωωνν  ΤΤεεχχννοοκκρριιττώώνν,,  ΖΖάάππππεειιοο,,
ΑΑθθήήνναα,,  ((κκααττάάλλοογγοοςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ΑΑλλ..  ΞΞύύδδηη))

—— XXIIII  FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  PPeeiinnttuurree,,  CCaaggnneess
ssuurr  MMeerr,,  ΓΓααλλλλίίαα  ((κκααττάάλλοογγοοςς))

—— ΣΣυυµµππόόσσιιοο  ΜΜοοννττέέρρννααςς  ΤΤέέχχννηηςς  κκααιι  ΠΠααρράάδδοοσσηηςς,,
ΣΣ..ΥΥ..ΣΣ..ΤΤ..  ΚΚέέννττρροο  ΕΕρρεευυννώώνν,,  ΑΑθθήήνναα  ((κκααττάάλλοογγοοςς))

11998822 ΕΕιικκόόννεεςς  πποουυ  ααννααδδύύοοννττααιι,,  EEuurrooppaalliiaa  ’’8822,,  HHeellllaass
IICCCC,,  AAnnttwweerrpp,,  BBέέλλγγιιοο  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΕΕ..  ΣΣττρροούύζζαα))

11998833 ΕΕιικκόόννεεςς  πποουυ  ααννααδδύύοοννττααιι,,  AAtthheennaaeeuumm
IInntteerrccoonnttiinneennttaall,,  ΑΑθθήήνναα  ((κκααττάάλλοογγοοςς))

—— XXVVIIII  BBiieennaall  ddee  SSaaoo  PPaaoolloo,,  ΒΒρρααζζιιλλίίαα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα
έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΧΧ..  ΚΚααµµπποουυρρίίδδηη))

—— 77  ΈΈλλλληηννεεςς  ΚΚααλλλλιιττέέχχννεεςς  --  ΈΈνναα  ννέέοο  ττααξξίίδδιι,,  ΠΠύύλληη
ΑΑµµµµοοχχώώσσττοουυ,,  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΕΕ..  ΣΣττρροούύζζαα))

11998855 ΜΜννήήµµεεςς,,  ΑΑννααππλλάάσσεειιςς,,  ΑΑννααζζηηττήήσσεειιςς,,  ΕΕθθννιικκήή
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη,,  ΑΑθθήήνναα  εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  ΧΧ..  ΚΚααµµπποουυρρίίδδηη))

—— ΣΣηηµµεείίαα  ααλλλλααγγήήςς  ’’8800  --  ΝΝέέοοιι  δδιιάάλλοογγοοιι,,  DDrraaccooss  AArrtt
CCeenntteerr,,  ΑΑθθήήνναα

—— FF..II..AA..CC..  11998855,,  GGrraanndd  PPaallaaiiss,,  ΠΠααρρίίσσιι
—— ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  ΙΙΙΙΙΙ  σσττηηνν  ΑΑΣΣΚΚΤΤ,,  ΓΓκκααλλεερρίί ΆΆπποοψψηη,,  ΑΑθθήήνναα  
—— AAtthheenneess  ssiittee  ddee  ccrreeaattiioonn//ccrreeaattiioonn  dd’’  uunn  ssiittee,,

DDrraaccooss  AArrtt  CCeenntteerr,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  RReennee  DDeenniissoott))

11998866 DDiiaasspprroo  AArrtt  CCeenntteerr,,  ΛΛεευυκκωωσσίίαα
—— DDrraaccooss  AArrtt  CCeenntteerr,,  ΑΑθθήήνναα

11998877 ∆∆ιιεερρεεύύννηησσηη  ννέέωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  µµέέσσωωνν,,  ΓΓκκααλλεερρίί
ΆΆπποοψψηη,,  ΑΑθθήήνναα  ((κκααττάάλλοογγοοςς))

—— ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  εειικκόόννααςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττηη
ζζωωγγρρααφφιικκήή  εεππιιφφάάννεειιαα,,  ΓΓκκααλλεερρίί  ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς,,
ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
ΟΟ..  ∆∆ααννιιηηλλοοπποούύλλοουυ))

11998888 ΥΥππεερρππρροοϊϊόόνν,,  ΑΑθθήήνναα  εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  ΧΧ..  ΚΚααµµπποουυρρίίδδηη))

—— 44  ΚΚρριιττιικκέέςς  θθεεωωρρήήσσεειιςς,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς
ΙΙλλεεάάνναα  ΤΤοούύνντταα,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΑΑλλ..  ΞΞύύδδηη))

11998899 TThhrreeee  GGeenneerraattiioonnss  ooff  GGrreeeekk  WWoommeenn  AArrttiissttss,,  
TThhee  NNaattiioonnaall  MMuusseeuumm  ooff  WWoommeenn  iinn  tthhee  AArrttss,,
WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..,,  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς
ΝΝττόόρραα  ΡΡοογγκκάάνν,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΝΝττόόρραα
ΡΡοογγκκάάνν  κκααιι  HHeellaaiinn  PPoossssnneerr))

11999900 TTrraammmmeell  CCrrooww,,  DDaallllaass,,  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς
ΝΝττόόρραα  ΡΡοογγκκάάνν))

—— ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  ΑΑθθήήνναα
—— 22nndd  MMiinnooss  BBeeaacchh  AArrtt  SSyymmppoossiiuumm,,  ΚΚρρήήττηη

((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  
∆∆..  ΚΚοορροοµµηηλλάά))

11999911 ΧΧωωρρίίςς  ττίίττλλοο,,  ΜΜύύλλοοςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα
έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΧΧ..  ΣΣααββββόόπποουυλλοουυ))

—— ΧΧωωρρίίςς  ττίίττλλοο,,  ΣΣππίίττιι  ττηηςς  ΚΚύύππρροουυ  --  ∆∆ΕΕΣΣΤΤΕΕ,,  ΑΑθθήήνναα
((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  
ΧΧ..  ΣΣααββββόόπποουυλλοουυ))

11999922 ΟΟιι  µµεεττααµµοορρφφώώσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜοοννττέέρρννοουυ..  ΗΗ  εελλλληηννιικκήή
εεµµππεειιρρίίαα,,  ΕΕθθννιικκήή  ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα
έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ∆∆ρρ    ΆΆνννναα
ΚΚααφφέέττσσηη))

—— ΣΣυυλλλλοογγήή  ΚΚέέννττρροουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς,,  ΡΡέέθθυυµµννοο  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  
ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ))

11999933 ΚΚααττααγγρρααφφήή  ααρρ..11  --  IInnvveennttaaiirree  NNoo  11,,  ΓΓααλλλλιικκόό
ΙΙννσσττιιττοούύττοο,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς
κκααθθηηγγηηττήή  ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη))

11999944 ΣΣύύγγχχρροοννηη  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΤΤέέχχννηη,,  κκττίίρριιοο  CCoommmmiissssiioonn,,
ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς

—— ΕΕφφήήµµεερραα,,  ΣΣππίίττιι  ττηηςς  ΚΚύύππρροουυ,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα
έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ))

11999955 CCoonnffiigguurraa  22,,  EErrffuurrtt,,  ΓΓεερρµµααννίίαα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΚΚ..  ΚΚοοσσκκιιννάά))

—— AArrtt  AAtthhiinnaa  ’’9955,,  ΑΑθθήήνναα
—— ΕΕφφήήµµεερραα,,  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς

ΤΤέέχχννηηςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ))

—— ΕΕφφήήµµεερραα,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς,,  ΡΡέέθθυυµµννοο  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ))

11999966 MMeessssaaggggeerrii  ddeeggllii  DDeeii,,  PPaallaazzzzoo  ddeellllee  EExxppoossiizziioonnii,,
ΡΡώώµµηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  ΕΕ..  ΒΒααρροουυξξάάκκηη,,
κκααττάάλλοογγοοςς  µµεε  κκεείίµµεενναα  ΕΕ..  ΒΒααρροουυξξάάκκηη,,  MMaarriiaa--
GGrraazziiaa  TToolloommeeoo,,  AAcchhiillllee  BBoonniittoo  OOlliivvaa,,  LLuuddoovviiccoo
PPrraatteessii))

—— ∆∆άάσσκκααλλοοιι  κκααιι  µµααθθηηττέέςς,,  ΓΓκκααλλεερρίί  ΑΑσσττρροολλάάββοοςς
ΑΑθθήήνναα,,  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
ΜΜ..  ΣΣττεεφφααννίίδδηη))

11999977 AAdd  hhoocc  κκααιι iinn  ssiittuu,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς,,  ΡΡέέθθυυµµννοο  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  κκααθθηηγγηηττήή  
ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη))

22000000 ΑΑρρχχεείίοονν  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΊΊδδρρυυµµαα  ∆∆ΕΕΣΣΤΤΕΕ,,  ΑΑθθήήνναα  εεππιιµµέέλλεειιαα
έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ΓΓ..  ΤΤζζιιρρττζζιιλλάάκκηη,,  
ΚΚ..  ΓΓρρέέγγοουυ))

—— ΑΑρρχχεείίοονν  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς,,  ΡΡέέθθυυµµννοο  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  
ΓΓ..  ΤΤζζιιρρττζζιιλλάάκκηη,,  ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ,,  ΕΕ..  ΠΠρρωωττοοννοοττααρρίίοουυ))

22000000 ΕΕππιιλλοογγέέςς  22000000,,  ααππόό  ττηη  σσυυλλλλοογγήή  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ
ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΡΡεεθθύύµµννηηςς,,
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη  ΠΠιιεερρίίδδηη,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς
ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ))

22000000 ΆΆννθθρρωωπποοιι  --  ΠΠρρόόσσωωππαα  --  ΜΜοορρφφέέςς,,  ∆∆ηηµµοοττιικκήή
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη  ΡΡέέθθυυµµννοο

22000011 ΑΑρρχχεείίοονν  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς
ΤΤέέχχννηηςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς  
ΓΓ..  ΤΤζζιιρρττζζιιλλάάκκηη,,  ΜΜ..  ΜΜααρρααγγκκοούύ,,  ΕΕ..  ΠΠρρωωττοοννοοττααρρίίοουυ))

—— AArrtt  AAtthhiinnaa  ’’0011
22000022 ΤΤοο  σσοοκκ  ττοουυ  ’’7700,,  ΤΤεεχχννοοχχώώρροοςς  ττοο  ΜΜήήλλοο,,  ΑΑθθήήνναα

((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  κκεείίµµεενναα  κκααττααλλόόγγοουυ  
ΜΜ..  ΣΣττεεφφααννίίδδηη,,  ΘΘ..  ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοουυ))

22000033 ΟΟµµοοιιόόττηητταα  ππεερρίίπποουυ..  ΕΕκκδδοοχχέέςς  εεννόόςς  πποορρττρρααίίττοουυ
ττοουυ  ΑΑ..  ΜΜππεεννάάκκηη,,  ΜΜοουυσσεείίοο  ΜΜππεεννάάκκηη,,  ΑΑθθήήνναα
((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  
ΘΘ..  ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοουυ))

—— ΓΓκκααλλεερρίί  GGaazzoonn  RRoouuggee,,  ΑΑθθήήνναα  
—— AArrtt  ΑΑtthhiinnaa  ’’0033
—— ΑΑπποοκκττήήµµαατταα  22000011--22000022,,  ΕΕθθννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο

ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ∆∆ρρ  ΆΆνννναα  ΚΚααφφέέττσσηη))

22000044 88  κκααθθηηγγηηττέέςς  ττηηςς  ΑΑΣΣΚΚΤΤ,,    ΊΊδδρρυυµµαα  ΘΘρραακκιικκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς
κκααιι  ππααρράάδδοοσσηηςς,,  ΞΞάάννθθηη  ((κκααττάάλλοογγοοςς))

22000055 ΤΤαα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  ααµµφφιισσββήήττηησσηηςς..  ΗΗ  ττέέχχννηη  ττοουυ  ’’7700
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ΕΕθθννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,
ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
ΜΜ..  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ))

22000066 ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκέέςς  δδιιααφφάάννεειιεεςς,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς
ΤΤέέχχννηηςς  ΙΙλλεεάάνναα  ΤΤοούύνντταα,,  ΑΑθθήήνναα  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς
ΧΧρρ..  ΠΠεεττρρηηννοούύ))

22000066 ΑΑννααττοοµµίίαα  εεννόόςς  οοννεείίρροουυ,,  GGaalleerriiee  ΚΚααλλφφααγγιιάάνν,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((εεππιιµµέέλλεειιαα  έέκκθθεεσσηηςς,,  κκααττάάλλοογγοοςς  
ΒΒ..  ΠΠοολλίίττηη))

22000088 ΑΑππόό  ττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΟΟλλυυµµππίίαα  σσττοο  ΠΠεεκκίίννοο,,  ∆∆ιιοορργγάάννωωσσηη
ΚΚέέννττρροο  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκήήςς  ΕΕκκεεχχεειιρρίίααςς,,
ΕΕλλλληηννιικκόό  ΣΣππίίττιι,,  ΠΠεεκκίίννοο  ((ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
κκααθθηηγγηηττήή  ΧΧ..  ΧΧρρήήσσττοουυ))

22000099 ΑΑππόό  ττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΟΟλλυυµµππίίαα  σσττοο  ΠΠεεκκίίννοο,,  ∆∆ιιοορργγάάννωωσσηη
ΚΚέέννττρροο  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκήήςς  ΕΕκκεεχχεειιρρίίααςς,,  ΜΜέέγγααρροο
ΜΜοουυσσιικκήήςς,,  ΑΑθθήήνναα  ((ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  κκααθθηηγγηηττήή
ΧΧ..  ΧΧρρήήσσττοουυ))
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11995566--6677  SSttuuddiieess  aatt  tthhee  AAtthheennss  SScchhooooll  ooff  FFiinnee  AArrttss  aanndd
aatt  tthhee  PPaarriiss  EEccoollee  NNaattiioonnaallee  SSuuppéérriieeuurree  ddeess  BBeeaauuxx  AArrttss..
11999933--22000055  PPrrooffeessssoorr  aatt  tthhee  AAtthheennss  SScchhooooll  ooff  FFiinnee  AArrttss..  
22000066  EEmmeerriittuuss  pprrooffeessssoorr  aatt  tthhee  AAtthheennss  SScchhooooll  
ooff  FFiinnee  AArrttss..
LLiivveess  aanndd  wwoorrkkss  iinn  AAtthheennss..

SSoolloo  eexxhhiibbiittiioonnss
11996666 GGaalleerriiee  ddeess  BBeeaauuxx  AArrttss,,  PPaarriiss,,  FFrraannccee
11996677 AAssttoorr  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11997777 DDeessmmooss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11997799 SSttiillppoonnooss  77,,  AAccttiioonn//EExxhhiibbiittiioonn,,  SSttiillppoonnooss  77  aanndd

DDeessmmooss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11998822 SSaammppllee  ffrroomm  UUrrbbaann  LLaannddssccaappee  --  IImmaaggeess  tthhrroouugghh

MMaatttteerr,,  DDeessmmooss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11998855 MMaaggiicc  RRoooommss,,  DDrraaccooss  AArrtt  CCeennttrree,,  AAtthheennss..
11999900 BBaaaallbbeekkss  11998866--8899,,  EEppiikkeennttrroo  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt

CCeennttrree,,  PPaattrraass
—— FFiirreess  iinn  tthhee  CCiittyy  ––  MMuullttii--IImmaaggeess,,  KKrreeoonniiddiiss

GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11999911 GGaalleerriiee  XX++PPlluuss,,  BBrruusssseellss
11999922 IImmaaggeess  ssuurr  llaa  MMaattiièèrree,,  FFrreenncchh  IInnssttiittuuttee,,

TThheessssaalloonniiccaa
11999944 AAssssoocciiaattiivvee  IImmaaggeess,,  KKrreeoonniiddiiss  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11999988 SShhoorrtt  SSeellff--ccoonnttaaiinneedd  SSttoorriieess,,  GGaalllleerryy  77,,  AAtthheennss..
11999999 LLoollaa  NNiikkoollaaoouu  GGaalllleerryy,,  TThheessssaalloonniiccaa
22000011 TThhee  WWaallll,,  GGaalllleerryy  77,,  AAtthheennss
22000022 LLoollaa  NNiikkoollaaoouu  GGaalllleerryy,,  TThheessssaalloonniiccaa

—— TThhee  WWaallll,,  AAllaattzzaa  IImmaarreett,,  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree
ooff  SSttaattee  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,
TThheessssaalloonniiccaa

22000033 CCoonnsstteellllaattiioonnss,,  BB..DD..  SSiimmaa,,  AAtthheennss
22000066 TThhee  uullttiimmaattee  vviissiioonn  mmaakkeess  mmee  bblliinndd,,  GGaazzoonn

RRoouuggee  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
22000077 TThhee  uullttiimmaattee  vviissiioonn  mmaakkeess  mmee  bblliinndd,,  AArrttiiss  CCaauussaa

GGaalllleerryy,,  TThheessssaalloonniiccaa
22000099 FFllaasshhbbaacckk,,  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff

CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  TThheessssaalloonniiccaa

GGrroouupp  eexxhhiibbiittiioonnss  ((sseelleeccttiioonn))
11997711 PPllaassttiiccss  iinn  aarrtt,,  HHeelllleenniicc--AAmmeerriiccaann  UUnniioonn,,  AAtthheennss
11997788 AAvvaanngguuaarrddiiaa  ee  SSppeerriimmeennttaazziioonnee,,  GGaalllleerriiaa  CCiivviiccaa,,

MMooddeennaa,,  IIttaallyy
—— AAvvaanngguuaarrddiiaa  ee  SSppeerriimmeennttaazziioonnee,,  MMaaggaazzzziinnii  ddeell

SSaallee,,  VVeenniiccee,,  IIttaallyy
—— IImmaaggeess  ooff  GGrreeeekk  AArrtt  II,,  ZZaappppeeiioonn,,  AAtthheennss

11998811 EEnnvviirroonnmmeenntt,,  AAccttiioonn,,  eexxhhiibbiittiioonn  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee
AAssssoocciiaattiioonn  ooff  GGrreeeekk  AArrtt  CCrriittiiccss,,  ZZaappppeeiioonn,,
AAtthheennss

—— IImmaaggeess  ooff  GGrreeeekk  AArrtt  IIII,,  ZZaappppeeiioonn,,  AAtthheennss
—— XXIIII  FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  PPeeiinnttuurree,,  CCaaggnneess

ssuurr  MMeerr,,  FFrraannccee
—— MMooddeerrnn  AArrtt  aanndd  TTrraaddiittiioonn  SSyymmppoossiiuumm,,  SS..YY..SS..TT..

RReesseeaarrcchh  CCeennttrree,,  AAtthheennss
11998822 EEmmeerrggiinngg  IImmaaggeess,,  EEuurrooppaalliiaa  ’’8822,,  HHeellllaass  IICCCC,,

AAnnttwweerrpp,,  BBeellggiiuumm
11998833 EEmmeerrggiinngg  IImmaaggeess,,  AAtthheennaaeeuumm  IInntteerrccoonnttiinneennttaall,,

AAtthheennss
—— XXVVIIII  BBiieennaall  ddee  SSaaoo  PPaaoolloo,,  BBrraazziill
—— 77  GGrreeeekk  AArrttiissttss  ––  OOnnee  NNeeww  JJoouurrnneeyy,,  FFaammaagguussttaa

GGaattee,,  NNiiccoossiiaa,,  CCyypprruuss
11998855 MMeemmoorriieess,,  RReeccrreeaattiioonnss,,  QQuueessttss,,  NNaattiioonnaall

GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
—— PPooiinnttss  ooff  CChhaannggee  ’’8800  ––  NNeeww  DDiiaalloogguueess,,  DDrraaccooss

AArrtt  CCeennttrree,,  AAtthheennss
—— FF..II..AA..CC..  11998855,,  GGrraanndd  PPaallaaiiss,,  PPaarriiss  FFrraannccee

11998866 DDrraaccooss  AArrtt  CCeennttrree,,  AAtthheennss
11998877 EExxpplloorriinngg  NNeeww  MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeeaannss,,  AAppooppssii

GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
—— TThhee  PPrroocceessss  ooff  tthhee  IImmaaggee  bbeehhiinndd  tthhee  PPaaiinntteedd

SSuurrffaaccee,,  NNeeeess  MMoorrffeess  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
11998888 HHyyppeerrpprrooiioonn,,  AAtthheennss

—— 44  CCrriittiiccaall  AApppprrooaacchheess,,  IIlleeaannaa  TToouunnttaa
CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree,,  AAtthheennss

11998899 TThhrreeee  GGeenneerraattiioonnss  ooff  GGrreeeekk  WWoommeenn  AArrttiissttss,,  TThhee
NNaattiioonnaall  MMuusseeuumm  ooff  WWoommeenn  iinn  tthhee  AArrttss,,
WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..,,  UUSSAA

RREENNAA  PPAAPPAASSPPYYRROOUU  ((AAtthheennss  11993388))

11999900 TTrraammmmeell  CCrrooww,,  DDaallllaass,,  UUSSAA
—— 22nndd  MMiinnooss  BBeeaacchh  AArrtt  SSyymmppoossiiuumm,,  CCrreettee

11999911 UUnnttiittlleedd,,  MMyyllooss,,  TThheessssaalloonniiccaa
—— UUnnttiittlleedd,,  HHoouussee  ooff  CCyypprruuss  ––  DDEESSTTEE,,  AAtthheennss

11999922 TThhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonnss  ooff  tthhee  MMooddeerrnn..  TThhee  GGrreeeekk
VVeerrssiioonn,,  NNaattiioonnaall  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss

—— CCoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  RReetthhyymmnnoo  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt
CCeennttrree,,  RReetthhyymmnnoo,,  CCrreettee

11999933 IInnvveennttaaiirree  NNoo  11,,  FFrreenncchh  IInnssttiittuuttee,,  TThheessssaalloonniiccaa
11999944 CCoonntteemmppoorraarryy  GGrreeeekk  AArrtt,,  CCoommmmiissssiioonn  BBuuiillddiinngg,,

BBrruusssseellss,,  BBeellggiiuumm
—— EEpphheemmeerraa,,  HHoouussee  ooff  CCyypprruuss,,  AAtthheennss

11999955 CCoonnffiigguurraa  22,,  EErrffuurrtt,,  GGeerrmmaannyy  
—— AArrtt  AAtthhiinnaa  ’’0055,,  AAtthheennss
—— EEpphheemmeerraa,,  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff

CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  TThheessssaalloonniiccaa
—— EEpphheemmeerraa,,  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree,,  

RReetthhyymmnnoo,,  CCrreettee
11999966 MMeessssaaggggeerrii  ddeeggllii  DDeeii,,  PPaallaazzzzoo  ddeellllee  EExxppoossiizziioonnii,,

RRoommee,,  IIttaallyy
11999977 AAdd  hhoocc  aanndd  iinn  ssiittuu,,  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree,,

RReetthhyymmnnoo,,  CCrreettee
22000000 DDeessmmooss  AArrcchhiivvee,,  DDEESSTTEE  FFoouunnddaattiioonn,,  AAtthheennss

—— DDeessmmooss  AArrcchhiivvee,,  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree,,
RReetthhyymmnnoo,,  CCrreettee

—— CChhooiicceess  22000000 ffrroomm  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee
RReetthhyymmnnoo  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree,,  PPiieerriiddiiss
GGaalllleerryy,,  AAtthheennss

—— PPeeooppllee  --  FFaacceess  --  FFoorrmmss,,  MMuunniicciippaall  GGaalllleerryy,,
RReetthhyymmnnoo,,  CCrreettee

22000011 DDeessmmooss  AArrcchhiivvee,,  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff
CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  TThheessssaalloonniiccaa

—— AArrtt  AAtthhiinnaa  ’’0011,,  AAtthheennss
22000033 GGaazzoonn  RRoouuggee  GGaalllleerryy,,  AAtthheennss
22000044 77++77,,  FFrroomm  tthhee  ccoolllleeccttiioonnss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall

MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  AAtthheennss  
22000055 AArrtt  AAtthhiinnaa  ’’0055,,  AAtthheennss

—— TThhee  YYeeaarrss  ooff  DDeeffiiaannccee::  AArrtt  ooff  tthhee  7700’’ss  iinn  GGrreeeeccee,,
NNaattiioonnaall  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  AAtthheennss  

22000066 AArrcchhiitteeccttuurraall  TTrraannssppaarreenncciieess,,  IIlleeaannaa  TToouunnttaa
CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree,,  AAtthheennss

22000066 KKaallffaayyaann  GGaalllleerryy,,  TThheessssaalloonniiccaa
22000077 CCoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff

CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  BBeennaakkii  MMuusseeuumm,,  AAtthheennss
22000088 FFrroomm  AAnncciieenntt  OOllyymmppiiaa  ttoo  BBeeiijjiinngg,,  IInntteerrnnaattiioonnaall

OOllyymmppiicc  TTrruuccee  CCeennttrree,,  BBeeiijjiinngg,,  CChhiinnaa
22000099 FFrroomm  AAnncciieenntt  OOllyymmppiiaa  ttoo  BBeeiijjiinngg,,  MMeeggaarroonn  --  TThhee

AAtthheennss  CCoonncceerrtt  HHaallll,,  AAtthheennss
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AAllpphhaa  BBaannkk,,  ΝΝέέαα  κκααιι  σσύύγγχχρροονναα  έέρργγαα  ααππόό  ττηηνν  σσυυλλλλοογγήή
ττηηςς  AAllpphhaa BBaannkk,, εεππιιµµέέλλεειιαα  κκεειιµµέέννοουυ  ΕΕιιρρήήννηη  ΟΟρράάττηη,,
22000066

33  AArrtt  SSyymmppoossiiuumm,,  κκααττάάλλοογγοοςς  
GGiillssoouull GGuuyy,,  LL’’EExxpprreessss,,  BBρρυυξξέέλλλλεεςς,, 77--66--11999911
OOppeenn  AArrtt,,  ΑΑθθήήνναα  22000011
PPaappaaddooppoouullooss  BBiiaa,,  ««HHeelllleenniiccoo  ffeemmiinniillee»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό

TTeerrzzoooocccchhiioo  XXIIIIII,,  NNoo  4444,,  ΙΙοούύλλιιοοςς  11998877
PPaappaassttaammooss  DDiimm..,,  ««TThhrreeee  ggeenneerraattiioonnss  ooff  GGrreeeekk  wwoommeenn

aarrttiissttss»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΟΟυυάάσσιιγγκκττοονν,,
11998899

PPoossssnneerr  HHeellaaiinn,,  ««TThhrreeee  ggeenneerraattiioonnss  ooff  GGrreeeekk  wwoommeenn
aarrttiissttss»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΟΟυυάάσσιιγγκκττοονν,,
11998899

PPrraatteessii  LLuuddoovviiccoo,,  ««MMeessssaaggggiieerrii  ddeeggllii  ddeeii»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΡΡώώµµηη,,  11999966

SSeerraaffiinnii  JJuulliiaannoo,,  ««NNoovveecceennttoo  AAtteennee»»,,  AArrtt  ee  DDoossssiieerr,,
FFiirreennzzee,,  LLuugglliioo//AAggoossttoo 11999911

ΑΑννδδρρεεάάδδηη  ΕΕύύηη,,  ««ΥΥλλιικκάά,,  εειικκόόννεεςς,,  ααπποοττυυππώώµµαατταα  ττοουυ  γγύύρρωω
χχώώρροουυ»»,,  ΤΤοο  ΒΒήήµµαα,,  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  11998822

ΑΑννδδρρέέοουυ  ΓΓιιάάννννηηςς,,  σσυυννέέννττεευυξξήή  ττοουυ  σσττοονν  ΕΕµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη,,
ΤΤαα  ΝΝέέαα  ττηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ττ..  115577,,  ΜΜάάιιοοςς  22000077

ΑΑρρφφααρράά  ΚΚάάττιιαα,,  σσυυννέέννττεευυξξηη,,  ΤΤοο  ΒΒήήµµαα,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000011
ΒΒααρροοπποούύλλοουυ  ΕΕλλέέννηη,,  ««ΟΟδδοοιιπποορριικκόό  σσττοονν  κκόόσσµµοο  ττηηςς  ύύλληηςς,,

ττωωνν  µµοορρφφώώνν  κκααιι  ττωωνν  µµύύθθωωνν»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕΝΝΑΑ,,
ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11998844

ΒΒααρροουυξξάάκκηη  ΕΕµµ..,,  ««MMeessssaaggggiieerrii ddeeggllii ddeeii»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΡΡώώµµηη,,  11999966

ΒΒαασσιιλλάάκκοουυ  ΑΑγγγγ..,,  ««ΗΗ  ππόόλληη  φφλλέέγγεεττααιι»»,,  σσυυννέέννττεευυξξηη,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕΝΝΑΑ,,  ττ..  115577,,  11999900

ΒΒαασσιιλλάάκκοουυ  ΑΑγγγγ..,,  ««ΨΨηηλλάά  τταακκοούύννιιαα  σσεε  µµωωσσααϊϊκκέέςς  ππλλάάκκεεςς»»,,
σσυυννέέννττεευυξξηη,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕΝΝΑΑ,,  ττ..  3355,,  11999933

ΒΒαασσιιλλάάκκοουυ  ΑΑγγγγ..,,  ««ΕΕκκττόόςς  ττίίττλλοουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΑΑrrttii,,  
ττ..  77,,  11999911

ΒΒεερρννίίκκοοςς  ΑΑ..  ΝΝίίκκοοςς,,  ΜΜαασσοούύρραα  ΠΠηηννεελλόόππηη,,  GGRRTTIISSTTSS,,
∆∆ηηµµιιοουυρργγώώνν  εειικκόόννεεςς,,  ΑΑθθήήνναα  22000066

ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  ΡΡάάννιιαα,,  ««ΈΈνναα  χχάάρρττιιννοο  ττεείίχχοοςς»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ««ΕΕ»»,,
ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηη  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  55--33--22000066

ΓΓωωγγάάδδηηςς  ΘΘααννάάσσηηςς,,  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ::  
““ΟΟ  ττοοίίχχοοςς””»»,,  σσυυννέέννττεευυξξηη,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΠΠααννσσέέλληηννοοςς,,  

ττ..  116699,,  ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηη  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα,,  11  --  66--1122--22000022
∆∆ααννιιηηλλοοπποούύλλοουυ  ΌΌλλγγαα,,  ««ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  εειικκόόννααςς  ππίίσσωω

ααππόό  ττηηνν  ζζωωγγρρααφφιικκήή  εεππιιφφάάννεειιαα»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
έέκκθθεεσσηηςς,,  ΓΓκκααλλεερρίί  ΝΝέέεεςς  ΜΜοορρφφέέςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998877

∆∆οουυµµάάννηη  ΜΜααρριιέέλλλλαα,,  ««ΤΤαα  µµααγγιικκάά  δδωωµµάάττιιαα»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό
ΕΕιικκαασσττιικκάά,,  ΝΝοοέέµµββρριιοοςς  11998844

ΕΕθθννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ««ΑΑπποοκκττήήµµαατταα  
22000011--22000022»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ∆∆ρρ  ΑΑ..  ΚΚααφφέέττσσηη,,
ΑΑθθήήνναα  22000033

ΕΕθθννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ««ΤΤαα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς
ααµµφφιισσββήήττηησσηηςς..  ΗΗ  ΤΤέέχχννηη  ττοουυ  ’’7700  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ,,  ΜΜππίίαα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ,,  ΑΑθθήήνναα
22000055

ΕΕθθννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ««ΑΑπποοκκττήήµµαατταα  
22000011--22000022»»,,  κκααττάάλλοογγοοςς,,  ΑΑθθήήνναα  22000022

ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  ««ΈΈσσττηησσεε  σσττοονν  ττοοίίχχοο  χχιιλλιιάάδδεεςς  ααννθθρρώώππιινναα
πποορρττρρέέτταα»»,,  1133--1111--22000077

ΖΖεεννάάκκοοςς  ΑΑυυγγ..,,    aa..  aatthheennss aarrtt rreevvuuee,,  ττ..  33,,  22000066
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  1100,,  11997799
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  1122,,  11998822
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  2200,,  11998899
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  2233,,  11999922
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  2244,,  11999933
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  2266,,  11999955
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  2277,,  11999966
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  2299,,  11999988
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  3300,,  11999999
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  3311,,  22000000
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  3366,,  22000055
ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  3388,,  22000077
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ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ++ΤΤεεχχννώώνν,,  ««ΣΣααρράάνντταα  χχρρόόννιιαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκάά
ΘΘέέµµαατταα..  ΤΤοο  σσχχήήµµαα  ττοουυ  ττόόπποουυ»»,,  εεππιιµµέέλλεειιαα  ΑΑννδδρρέέααςς
ΓΓιιαακκοουυµµαακκάάττοοςς,,  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττόόννωωνν,,  ΠΠοολλυυττεεχχννιικκήή
ΣΣχχοολλήή,,  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..  κκααιι  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς,,
22000088

ΙΙωωάάννννοουυ  ΌΌλλγγαα,,  ««ΤΤαα  µµααγγιικκάά  δδωωµµάάττιιαα  ττηηςς  ΡΡέέννααςς
ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕννττόόςς,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11998855

ΗΗ  ΚΚααθθηηµµεερριιννήή,,  ««ΑΑσσττέέρριιαα  σσεε  ρροοήή»»,,  1144--22--22000044
ΚΚααλλααµµάάρρααςς  ΒΒαασσίίλληηςς,,  ««ΈΈνναα  σσττοοίίχχηηµµαα»»,,  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  

77--88--22000044
ΚΚααµµπποουυρρίίδδηηςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««1177aa BBiieennaall ddee SSaaoo PPaaoolloo»»,,

ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  11998833
ΚΚααµµπποουυρρίίδδηηςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΜΜννήήµµεεςς,,  ααννααππλλάάσσεειιςς,,

ααννααζζηηττήήσσεειιςς»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  
ΕΕθθννιικκήή  ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη,,  ΑΑθθήήνναα  11998855

ΚΚααµµπποουυρρίίδδηηςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΕΕιικκόόννεεςς  ααππόό  ττηηνν  ύύλληη»»,,  ΤΤαα  ΝΝέέαα,,  
2200--1122--11998855

ΚΚααµµπποουυρρίίδδηηςς  ΧΧάάρρηηςς,,  κκρριιττιικκήή,,  ΤΤαα  ΝΝέέαα,,  1188--1100--11998888
ΚΚααµµπποουυρρίίδδηηςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΥΥππεερρππρροοϊϊόόνν..  ΗΗ  σσύύγγχχρροοννηη  εελλλληηννιικκήή

ττέέχχννηη  κκααιι  ηη  µµεεττααββιιοοµµηηχχααννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998888

ΚΚααµµπποουυρρίίδδηηςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΗΗ  εελλλληηννιικκήή  ζζωωγγρρααφφιικκήή  ττοουυ  
2200οούύ  ααιιώώνναα  σσττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη  ττηηςς  ΡΡόόδδοουυ»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ττηηςς  ΠΠιινναακκοοθθήήκκηηςς,,  11998888

ΚΚααρρδδοουυλλάάκκηη  ΆΆρρττεεµµιιςς,,  σσυυννέέννττεευυξξηη  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΤΤαα  ΝΝέέαα  ττηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,, 22000055

ΚΚααρρκκααγγιιάάννννηη--ΚΚααρρααµµππεελλιιάά  ΒΒάάσσιιαα,,  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΑΑrrttii,,  ττ..  44,,  11999911

ΚΚααττηηµµεερρττζζήή  ΠΠ..,,  σσυυννέέννττεευυξξηη,,  ΤΤαα  ΝΝέέαα,, 44--66--11999933
ΚΚααφφέέττσσηη  ΆΆνννναα  ∆∆ρρ,,  ««ΟΟιι  µµεεττααµµοορρφφώώσσεειιςς  ττοουυ  µµοοννττέέρρννοουυ»»,,

ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ,,  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ,,  ΕΕθθννιικκήή
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη  κκααιι  ΜΜοουυσσεείίοο  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ  ΣΣοούύττζζοουυ,,  
ΑΑθθήήνναα  11999922

ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΡΡεεθθύύµµννηηςς,,
ΈΈλλλληηννεεςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς,,  11995500--22000000..  ΗΗ  µµόόννιιµµηη  σσυυλλλλοογγήή,,
22000000

ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηηςς  ΓΓιιάάννννηηςς,,  ««ΝΝέέαα  εελλλληηννιικκήή  ττέέχχννηη  
11997744--22000044»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ,,  ΊΊδδρρυυµµαα  ΘΘρραακκιικκήήςς
ΤΤέέχχννηηςς  κκααιι  ΠΠααρράάδδοοσσηηςς,,  22000077

ΚΚοορροοµµηηλλάάςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς,,  ««22nndd MMiinnooss  BBeeaacchh  aarrtt  ssyymmppoossiiuumm,,
11999900»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  TTέέχχννηη--AArrtt,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΚΚααλλοοκκααίίρριι  11999900

ΚΚοοσσκκιιννάά  ΚΚααττεερρίίνναα,,  ««ΜΜιικκρρέέςς  ααυυττοοττεελλεείίςς  ιισσττοορρίίεεςς»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11999977

ΚΚοοσσκκιιννάά  ΚΚααττεερρίίνναα,,  ««CCoonnffiigguurraa»»,, ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
έέκκθθεεσσηηςς,,  EErrffuurrtt 11999955

ΚΚοοσσµµααδδάάκκηη  ΠΠοολλύύνναα,,  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ..  ΖΖωωγγρρααφφιικκήή
εεγγκκααττάάσστταασσηη»»,,  wwwwww..iinn..ggrr

ΚΚοοττζζααµµάάννηη  ΜΜααρρίίαα,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕππίίκκααιιρραα,,  ττ..  553322,,  11997799
ΚΚοοττζζααµµάάννηη  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΜΜααγγιικκέέςς  εειικκόόννεεςς»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕιικκόόννεεςς

55--1122--11998855

ΚΚοοττζζααµµάάννηη  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγεείί  ττοο  φφωωςς»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό
ΕΕιικκόόννεεςς,, 77--99--11998899

ΚΚοουυννεεννάάκκηη  ΠΠ..,,  ««ΈΈλλλληηννεεςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  δδηηµµιιοουυρργγοούύνν»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΤΤααχχυυδδρρόόµµοοςς,,  22--66--11998888

ΚΚοούύρργγιιαα  ΑΑφφρροοδδίίττηη,,  ««ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  λλήήµµµµαα  σσττοο
ΕΕιικκαασσττιικκόό  ΛΛεεξξιικκόό,, ΜΜέέλλιισσσσαα,,  ΑΑθθήήνναα  11999955

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ∆∆ωωρρεεάά
ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ  κκααιι  ∆∆ωωρροοθθέέααςς  ΞΞύύδδηη,,  κκααττάάλλοογγοοςς,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  22000033

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ΗΗ  µµόόννιιµµηη
σσυυλλλλοογγήή..  ΤΤόόµµοοςς  ΙΙ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  11999999

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  ΤΤόόπποοιι::  ΜΜίίαα
έέκκθθεεσσηη,,  µµίίαα  ππρροοσσέέγγγγιισσηη,,  έένναα  µµοουυσσεείίοο,,  µµιιαα  ιισσττοορρίίαα,,
κκααττάάλλοογγοοςς,,  κκεείίµµεεννοο  ΝΝττ..  ΖΖααχχααρρόόπποουυλλοοςς,,  
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  22000077

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΕΕππεεµµββάάσσεειιςς  κκααιι  χχεειιρροοννοοµµίίεεςς  σσττηηνν
γγρρααφφήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ»»,,  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 1166--11--11999900

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΕΕφφήήµµεερραα»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11999944

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΤΤυυχχααίίεεςς  εειικκόόννεεςς»»,,  
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 2222--1111--11999922

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  εειικκόόννεεςς»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11999944

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΗΗ  µµννήήµµηη  ττοουυ  οοίίκκοουυ»»,,  
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  44--44--11999944

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΞΞάάφφννιιαασσµµαα  χχρρωωµµάάττωωνν»»,,  
ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηη  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 2299--1122--11999966

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΑΑυυλλααίίαα  --  ∆∆ιιάάλλεειιµµµµαα  --  ΑΑυυλλααίίαα»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 1155--11--11999988

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΜΜεεττοοιικκεεσσίίαα  ττηηςς  ππόόλληηςς  σσττηηνν  ππόόλληη»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 2222--11--22000011

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΟΟ  οουυρρααννόόςς  µµεε  ττ’’  άάσσττρραα»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 33--22--22000044

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΗΗ  ύύλληη  ττωωνν  εειικκόόννωωνν»»,,  
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 2200--33--22000066

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  εελλεευυθθεερρίίαα»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,, 1166--11--11999900

ΜΜααρρααγγκκοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοοςς  ΘΘααννάάσσηηςς  κκααιι
ΤΤσσααννττηηρρόόπποουυλλοοςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΆΆννθθρρωωπποοιι  --  ΠΠρρόόσσωωππαα  --
ΜΜοορρφφέέςς»»,,  κκεείίµµεενναα  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΚΚέέννττρροο
ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΡΡεεθθύύµµννηηςς,,
ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  22000022

ΜΜααρρίίννοοςς  ΧΧρριισσττόόφφοορροοςς,,  ««ΣΣυυγγκκααλλυυµµµµέένναα  οοππττιικκάά  ππεεδδίίαα..
ΡΡίίχχννοοννττααςς  µµιιαα  σσυυνν--οοππττιικκήή  µµααττιιάά  σσττοο  ννέέοο  έέρργγοο  ττηηςς
ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ααττοοµµιικκήήςς
έέκκθθεεσσηηςς  ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι,,
ΜΜάάρρττιιοοςς  22000066

ΜΜααυυρροοµµµµάάττηηςς  ΕΕµµµµ..,,  ««ΟΟιι  ΈΈλλλληηννεεςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  σστταα
EEuurrooppaalliiaa»»,,  ΕΕιικκαασσττιικκάά,,  ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  11998822

ΜΜααυυρροοµµµµάάττηηςς  ΕΕµµµµ..,,  ““PPaappaassppyyrroouu,, IImmaaggeess ssuurr llaa
mmaattiièèrree””,, ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,
ΓΓααλλλλιικκόό  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  11999922

ΜΜααυυρροοµµµµάάττηηςς  ΕΕµµµµ..,,  ««AAdd hhoocc κκααιι  iinn ssiittuu»»,, ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΚΚέέννττρροο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
∆∆ηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΡΡεεθθύύµµννηηςς,,  11999977

ΜΜααυυρρωωττάάςς  ΤΤάάκκηηςς,,  ««ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  κκαατταασσκκεευυέέςς»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  MMaarriiee--CCllaaiirree,,  ΜΜάάρρττιιοοςς  11999944

ΜΜααυυρρωωττάάςς  ΤΤάάκκηηςς,,  ««ΜΜιιαα  δδαασσκκάάλλαα  εεκκθθέέττεειι»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό
MMaarriiee--CCllaaiirree,, ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22000011

ΜΜααχχααίίρραα  ΕΕλλέέννηη,,  ««ΦΦθθααρρµµέέννεεςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς,,  ννέέεεςς  εειικκόόννεεςς»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΙΙδδααννιικκόό  σσππίίττιι,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11999911

ΜΜ..ΒΒ..,,  ««HH  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  σσττοο  DDrraaccooss  AArrtt  CCeenntteerr»»,,
ΤΤέέχχννηη  κκααιι  ΛΛόόγγοοςς,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11998866

ΜΜηηττρρόόπποουυλλοοςς  ∆∆..,,  σσυυννέέννττεευυξξηη  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  
ΤΤοο  ΒΒήήµµαα,,  1133--66--11999933

ΜΜιιχχααηηλλίίδδοουυ  ΕΕυυσσεεββίίαα,,  σσεε  σσυυννέέννττεευυξξήή  ττηηςς  σσττοονν  ΕΕµµµµ..
ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη,,  ΤΤαα  ΝΝέέαα  ττηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,, ττ..  114477,,  22000066

ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοοςς  ΘΘααννάάσσηηςς,,  ««ΜΜεεττααξξύύ  χχεειιρροοπποοίίηηττοουυ  κκααιι
ααχχεειιρροοπποοίίηηττοουυ..  ΣΣκκέέψψεειιςς  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΡΡέέννααςς
ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  κκεείίµµεεννοο  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  
ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  22000044

ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοοςς  ΘΘααννάάσσηηςς,,  ««ΝΝέέαα  εεππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ύύλληη»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ∆∆ίίφφωωννοο,,  ΑΑππρρίίλλιιοοςς  22000011

ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοοςς  ΘΘααννάάσσηηςς,,  ««ΣΣχχήήµµαατταα  σσττοο  άάππεειιρροο»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς  ΑΑσσττεερριισσµµοοίί,,
ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000044

ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοοςς  ΘΘααννάάσσηηςς,,  ««ΟΟµµοοιιόόττηητταα  ππεερρίίπποουυ..  ΕΕκκδδοοχχέέςς
εεννόόςς  πποορρττρρααίίττοουυ  ττοουυ  ΑΑ..  ΜΜππεεννάάκκηη»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  οοµµααδδιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΜΜοουυσσεείίοο  ΜΜππεεννάάκκηη,,
∆∆εεκκέέµµββρριιοοςς  22000033

ΜΜοουυττσσόόπποουυλλοοςς  ΘΘααννάάσσηηςς,,  ««ΤΤοο  σσοοκκ  ττοουυ  ’’7700»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  οοµµααδδιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  22000022

ΜΜππάάρρκκαα  ΦΦωωττεειιννήή,,  σσυυννέέννττεευυξξηη  ΡΡέέννααςς  ΠΠααππαασσππύύρροουυ::  
««ΗΗ  εειικκαασσττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  άάφφιιλληη»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  1122--11--22000011

ΜΜππάάρρκκαα  ΦΦωωττεειιννήή,,  ««ΗΗ  οορρααττόόττηητταα  πποουυ  ττυυφφλλώώννεειι»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  66--44--22000066

ΜΜππάάρρκκαα  ΦΦωωττεειιννήή,,  ««ΗΗ  µµννήήµµηη  ττηηςς  ύύλληηςς  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  2200--11--22000066

ΜΜππααττήή  ΌΌλλγγαα,,  ««ΟΟιι  µµοορρφφέέςς  ττωωνν  ττοοίίχχωωνν»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό
ΓΓυυννααίίκκαα,, 88--11--11998866

ΜΜππόόττσσοογγλλοουυ  ΧΧρρόόννηηςς,,  ««ΗΗ  γγυυννααίίκκαα  ωωςς  δδηηµµιιοουυρργγόόςς»»,,  
ΤΤοο  ΒΒήήµµαα,,  1111--77--11999933

ΞΞυυδδάάκκηηςς  ΓΓ..  ΝΝίίκκοοςς,,  ««∆∆ύύοο  ώώρριιµµοοιι  δδηηµµιιοουυρργγοοίί»»,,  
ΗΗ  ΚΚααθθηηµµεερριιννήή,,  1111--11--11999988

ΞΞυυδδάάκκηηςς  ΓΓ..  ΝΝίίκκοοςς,,  ««ΗΗ  ξξαανναακκεερρδδιισσµµέέννηη  ύύλληη»»,,  
ΗΗ  ΚΚααθθηηµµεερριιννήή,, 1177--11--22000011

ΞΞύύδδηηςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς,,  ««ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  --  ∆∆ρράάσσηη»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998811

ΞΞύύδδηηςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς,,  ««ΜΜιιαα  ζζωωγγρρααφφιικκήή  άάλλλληη»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς  44  κκρριιττιικκέέςς  θθεεωωρρήήσσεειιςς,,  
ΑΑθθήήνναα  11998888

ΞΞύύδδηηςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς,,  ««BBaaaallbbeekkss»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  ααττοοµµιικκοούύ
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998888

ΞΞύύδδηηςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς,,  ««BBaaaallbbeekkss»»,,  ααννααδδηηµµοοσσίίεευυσσηη,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΤΤέέχχννηη--AArrtt,, ΙΙααννοουυάάρριιοοςς--ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  11999900

ΟΟρρφφααννίίδδοουυ  ΕΕιιρρήήννηη,,  ««ΕΕιικκόόννεεςς  ττοουυ  ττυυχχααίίοουυ»»,,  ΤΤοο  ΚΚέέρρδδοοςς,,
1100--11--22000011

ΠΠααννααγγοούύλληηςς  ΣΣττάάθθηηςς  ««ΛΛααζζόόγγκκααςς  --  ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,
σσυυννέέννττεευυξξηη,,  ππεερριιοοδδιικκόό  TTiimmee oouutt,, 1122--22--22000044

ΠΠααππάά  ΣΣάάννιιαα  ∆∆ρρ,,  ««ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς»»,,  ττρρίίππττυυχχοο  ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,
ΑΑλλααττζζάά  ΙΙµµααρρέέττ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  22000022

ΠΠααππάά  ΣΣάάννιιαα  ∆∆ρρ,,  ««ΗΗ  χχεειιρροοννοοµµίίαα  ττηηςς  ααπποοττοοίίχχιισσηηςς  ααππόό  ττηηνν
ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  ΤΤαα  ΝΝέέαα  ττηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  22000022

ΠΠααππάά  ΣΣάάννιιαα  ∆∆ρρ  ««ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε  ττυυφφλλώώννεειι»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ΝΝοοέέµµββρριιοοςς  22000077

ΠΠααππάά  ΣΣάάννιιαα  ∆∆ρρ,,  κκεείίµµεεννοο  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς  ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  22000044

ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΒΒάάγγιιαα,,  ΟΟ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ττηηςς  ΘΘρράάκκηηςς,,
2211--11--22000044

ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΜΜππίίαα,,  ««ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ύύλληη»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό
ΙΙδδέέεεςς  &&  λλύύσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  σσππίίττιι,,  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  11999911

ΠΠααππααζζήήσσηη  ΙΙ..,,  ««ΣΣττηηνν  ΠΠόόρρτταα  ττηηςς  ΑΑµµµµοοχχώώσσττοουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό
ΈΈνναα,,  1177--1122--11998844

ΠΠααππααηηλλιιάάκκηηςς  ΗΗλλίίααςς,,  σσεε  σσυυννέέννττεευυξξήή  ττοουυ  σσττοονν  
ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηη,,  ΤΤαα  ΝΝέέαα  ττηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,, ττ..  115555,,
ΜΜάάιιοοςς  22000077

ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ΡΡέένναα,,  ««11997722--11998844::  ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ύύλληη..
ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ύύλληη..  ΕΕιικκοοννοοπποοιιηηττιικκήή  δδύύννααµµηη  ττηηςς  ύύλληηςς»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕιικκαασσττιικκάά,,  ττ..  3366,,  ΑΑθθήήνναα  11998844

ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ΡΡέένναα,,  κκεείίµµεεννοο  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  έέκκθθεεσσηηςς  
σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς  ∆∆εεσσµµόόςς,,  ΑΑππρρίίλλιιοοςς  11998877

ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ΡΡέένναα,,  ««∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιαα  ααππόό  ττοο
ττοοππίίοο//ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  ππόόλληηςς  --  ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ύύλληη»»,,
κκεείίµµεεννοο  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  έέκκθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ΤΤέέχχννηηςς
∆∆εεσσµµόόςς,,  11998822

ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ΡΡέένναα,,  ««BBaaaallbbeekkss»»,,  κκεείίµµεεννοο  κκααττααλλόόγγοουυ,,
11998888

ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ΡΡέένναα,,  ««ΦΦωωττιιέέςς  σσττηηνν  ππόόλληη»»,,  κκεείίµµεεννοο
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ΓΓκκααλλεερρίί  ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  11999900

ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ΡΡέένναα,,  ««ΣΣυυννεειιρρµµιικκέέςς  ΕΕιικκόόννεεςς»»,,  κκεείίµµεεννοο
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ΓΓκκααλλεερρίί  ΚΚρρεεωωννίίδδηηςς,,  11999944

ΠΠεεκκρρίίδδηηςς  ΜΜιιχχάάλληηςς,,  ««ΜΜιικκρρέέςς  ααυυττοοττεελλεείίςς  ιισσττοορρίίεεςς,,
ππεερριιοοδδιικκόό  ««ΕΕ»»,,  ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηη  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα
1188--11--11999988

ΠΠεεττρρηηννοούύ  ΧΧρριισσττίίνναα,,  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  AArrttii,,
ττ..  1199,,  11999944
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ΠΠεεττρρηηννοούύ  ΧΧρριισσττίίνναα,,  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ..  ΗΗ  ααπποοττοοίίχχιισσηη
κκάάττοοππττρροο  εενν  δδυυννάάµµεειι;;»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  σσεε  έέννττυυπποο  ααττοοµµιικκήήςς
έέκκθθεεσσηηςς ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000011..
((ΑΑννααδδηηµµοοσσίίεευυσσηη  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  
ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  22000044))

ΠΠεεττρρηηννοούύ  ΧΧρριισσττίίνναα,,  ««ΑΑππόό  ττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  σσττοονν  χχώώρροο»»,,
κκεείίµµεεννοο  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  22000044

ΠΠεεττρρηηννοούύ  ΧΧρριισσττίίνναα,,  ««ΑΑσσττεερριισσµµοοίί  --  ΤΤεεχχννηηττήή  ααννααππννοοήή»»,,
ππεερριιοοδδιικκόό  HHiigghhlliigghhttss,, ττ..  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ--ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
22000044

ΡΡοογγκκάάνν  ΝΝττ..,,  ««TThhrreeee  GGeenneerraattiioonnss  ooff  GGrreeeekk  WWoommeenn
AArrttiissttss»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΟΟυυάάσσιιγγκκττοονν,,
ΗΗΠΠΑΑ  11998899

ΡΡοογγκκάάνν  ΝΝττ..,,  ««AA  GGllaannccee  aatt  CCoonntteemmppoorraarryy  GGrreeeekk  AArrtt»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς κκααττααλλόόγγοουυ έέκκθθεεσσηηςς,,  ΝΝττάάλλααςς,,  ΤΤέέξξααςς,,  ΗΗΠΠΑΑ
11999900

ΡΡοουυµµπποούύλλαα ∆∆ήήµµηηττρραα,, ««ΡΡέένναα ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,
ΤΤοο  ΈΈθθννοοςς,,  1111--11--22000011

ΣΣααββββόόπποουυλλοοςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΕΕκκττόόςς  ττίίττλλοουυ»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη    11999911

ΣΣααββββόόπποουυλλοοςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΕΕκκττόόςς  ττίίττλλοουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  AArrttii,,
ττ..  77,,  11999911

ΣΣααββββόόπποουυλλοοςς  ΧΧάάρρηηςς,,  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ..  ΗΗ  ππααιιδδιικκόόττηητταα
σσττοο  nnoonn ffiinniittoo έέρργγοο  ττέέχχννηηςς»»,,  ΑΑγγγγεελλιιοοφφόόρροοςς  ττηηςς
ΚΚυυρριιαακκήήςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  2211--55--22000000

ΣΣππηηλλιιάάδδηη  ΒΒεεααττρρίίκκηη,,  ««ΡΡααννττεεββοούύ  µµεε  ττηηνν  ΙΙσσττοορρίίαα»»,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  2244--1122--11998855

ΣΣππηηλλιιοοπποούύλλοουυ  ΝΝέέλλλληη,,  ««ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΛΛααζζόόγγκκαα  --
ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  ΝΝττίίββαα,,  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22000044

ΣΣππίίννοουυ  ΠΠ..,,  ««ΤΤέέχχννηη  µµέέσσαα  ααππόό  ττιιςς  σσττάάχχττεεςς»»,,  ΗΗ  ΚΚααθθηηµµεερριιννήή,,  
1177--11--11999900

ΣΣττεεφφααννίίδδηηςς  ΜΜάάννοοςς,,  ««ΤΤοο  σσοοκκ  ττοουυ  ’’7700»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς
κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  22000022

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««AAvvaanngguuaarrddiiaa ee ssppeerriimmaattaazziioonnee»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  MMooddeennaa 11997788  

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΣΣηηµµεείίαα  εερρωωττηηµµααττιικκάά  --  ΣΣηηµµεείίαα  ααννααφφοορράάςς»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΒΒεεννεεττίίαα  11997788

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ  ++  ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  1100,,  11997799
ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΕΕππιισσήήµµααννσσηη  --  ΧΧώώρροοςς  ΠΠρροοέέλλεευυσσηηςς  --

ΑΑπποοττοοίίχχηησσηη»»,,  ΘΘέέµµαατταα  ΧΧώώρροουυ  ++  ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  1122,,  11998822
ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΕΕππιισσήήµµααννσσηη  --  ΧΧώώρροοςς  ΠΠρροοέέλλεευυσσηηςς  --

ΑΑπποοττοοίίχχηησσηη..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα»»,,  ααννάάττυυπποο  11998822
ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««∆∆εειιγγµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό  ττοο  ττοοππίίοο  ττηηςς  ππόόλληηςς..

ΕΕιικκόόννεεςς  σσττηηνν  ύύλληη»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  ααττοοµµιικκήήςς
έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998811

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΑΑννααδδυυόόµµεεννεεςς  εειικκόόννεεςς»»,,  ΘΘέέµµαατταα  
ΧΧώώρροουυ  ++  ΤΤεεχχννώώνν,,  ττ..  1155,,  11998844

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««AArrttee iinn GGrreecciiaa»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  FFllaasshh AArrtt,,
NNoo 112233,,  11998844

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΜΜααγγιικκάά  ∆∆ωωµµάάττιιαα»»,,  ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ
ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998855

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««∆∆ιιεερρεεύύννηησσηη  ννέέωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  µµέέσσωωνν»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11998877

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΕΕιικκόόννεεςς  πποουυ  ααννααδδύύοοννττααιι»»,,  
EEuurrooppaalliiaa 11998822,,  κκααττάάλλοογγοοςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  11998822

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««77  ΈΈλλλληηννεεςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς..  ΈΈνναα  ννέέοο  ττααξξίίδδιι»»,,
κκααττάάλλοογγοοςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΠΠύύλληη  ΑΑµµµµοοχχώώσσττοουυ,,  11998833

ΣΣττρροούύζζαα  ΈΈφφηη,,  ««ΕΕιικκόόννεεςς  πποουυ  ααννααδδύύοοννττααιι»»,,  AAtthheennaaeeuumm
IInntteerrccoonnttiinneennttaall 11998833,,  κκααττάάλλοογγοοςς,,  σσυυννέέννττεευυξξηη,,  
ΤΤαα  ΝΝέέαα  ττηηςς  ΤΤέέχχννηηςς,,  22000055

ΣΣχχιιννάά  ΑΑθθηηννάά,,  ««ΡΡέένναα ΠΠααππαασσππύύρροουυ»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  AArrttii,,  
ττ..  11,,  11999900

ΣΣχχιιννάά  ΑΑθθηηννάά,,  ««ΕΕιικκοοννοοπποοιιηηττιικκήή  ααννααδδιιάάππλλαασσηη»»,,  HH  ΕΕπποοχχήή,,
2233--1122--11999900

ΤΤζζιιρρττζζιιλλάάκκηηςς  ΓΓ..,,  ««ΑΑθθήήνναα  22000022..  ΑΑππόόλλυυττοοςς  ρρεεααλλιισσµµόόςς»»
88ηη  ∆∆ιιεεθθννήήςς  BBiieennnnaallee ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  ΒΒεεννεεττίίααςς,,

κκααττάάλλοογγοοςς  εελλλληηννιικκοούύ  ππεερριιππττέέρροουυ,,  22000022
ΤΤζζιιρρττζζιιλλάάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,  ππεερριιοοδδιικκόό  HHiigghhlliigghhttss,,  ΜΜάάρρττιιοοςς

22000011
ΤΤζζιιρρττζζιιλλάάκκηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς,,  ΓΓρρέέγγοουυ  ΚΚααττεερρίίνναα,,  ««ΠΠ++ΠΠ==∆∆..  ΝΝέέαα

ττέέχχννηη  ααππόό  ττιιςς  δδεεκκααεεττίίεεςς  ττοουυ  ’’7700  κκααιι  ττοουυ  ’’8800»»,,
ππρρόόλλοογγοοςς  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΑΑθθήήνναα  11999999

ΤΤσσιιλλιιµµιιδδοούύ  ΜΜααρρίίαα,,  ««ΤΤεεχχννηηττήή  ααννααππννοοήή  σσττοονν  αασσττεερριισσµµόό  ττοουυ
ΚΚεερρααµµεειικκοούύ»»,,  ΕΕππεεννδδυυττήήςς,,  1177--11--22000044

ΦΦααϊϊττάάκκηηςς  ΣΣττέέλλιιοοςς,,  σσεε  σσυυννέέννττεευυξξήή  ττοουυ  σσττοονν  ΓΓ..  ΚΚααρροουυζζάάκκηη,,
ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  44--1100--22000077

ΦΦααττοούύρροοςς  ΑΑ..  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς,,  ««ΟΟ  πποολλλλααππλλόόςς  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  ΡΡέέννααςς
ΠΠααππαασσππύύρροουυ  ήή  οο  ΤΤοοίίχχοοςς πποολλλλααππλλαασσιιάάζζεειι  ττοονν  χχρρόόννοο»»,,
κκεείίµµεεννοο  κκααττααλλόόγγοουυ  έέκκθθεεσσηηςς  ΟΟ  ΤΤοοίίχχοοςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
22000044

ΦΦααττοούύρροοςς  ΑΑ..  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς,,  ««ΟΟ  πποολλλλααππλλόόςς  κκόόσσµµοοςς»»,,  κκεείίµµεεννοο
σσεε  ττρρίίππττυυχχοο  ααττοοµµιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,
ΝΝοοέέµµββρριιοοςς  22000022

ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ  ΑΑννττώώννηηςς,,  ««ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  οορρααττόόττηητταα  µµεε
ττυυφφλλώώννεειι»»,,  ππεερριιοοδδιικκόό  BBllooww,,  ΑΑθθήήνναα  99  --  1155--1111--22000077

ΨΨααρρέέλλλληη  ΕΕιιρρήήννηη,,  ΤΤοο  ΒΒήήµµαα,,  2277--22--11998833

ΤΤηηλλεεοοππττιικκέέςς  εεκκπποοµµππέέςς  ((εεππιιλλοογγήή))
««ΕΕππααφφέέςς»»,,  κκεείίµµεενναα  --  έέρρεευυνναα  ΌΌλλγγαα  ∆∆ααννιιηηλλοοπποούύλλοουυ,,  

ΕΕΤΤ11,,  ΙΙοούύννιιοοςς  11999900
««ΣΣυυννεειικκόόννεεςς»»,,  σσυυννέέννττεευυξξηη  µµεε  ττηηνν  ΜΜααρρίίαα  ΜΜααρρααγγκκοούύ,,  

ΕΕΤΤ11,,  66--44--11999944
««ΚΚόόκκκκιιννοο,,  κκίίττρριιννοο,,  µµππλλεε»»,,  µµεε  ττηηνν  ΛΛίίλλιιαανν

∆∆ηηµµηηττρραακκοοπποούύλλοουυ,,  ΕΕΤΤ22,,  ΙΙοούύννιιοοςς  11999988  
««ΤΤρρέέχχαα  γγύύρρεευυεε»»,,  µµεε  ττηηνν  ΑΑ..  ΑΑµµααννίίττοουυ,,  ΕΕΤΤ22,,  

ΟΟκκττώώββρριιοοςς  11999988  
ΕΕΤΤ33,,  ΙΙοούύννιιοοςς  22000011
««ΣΣυυνν  κκααιι  ππλληηνν»»,,  ΝΝΕΕΤΤ,,  1155--11--22000011
««ΗΗ  εεπποοχχήή  ττωωνν  εειικκόόννωωνν»»,,  σσυυννέέννττεευυξξηη  µµεε  

ττηηνν  ΚΚααττεερρίίνναα  ΖΖααχχααρροοπποούύλλοουυ,,  ΕΕΤΤ11,,  66--66--22000066

ΡΡααδδιιοοφφωωννιικκέέςς  εεκκπποοµµππέέςς  ((εεππιιλλοογγήή))
ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ΓΓ΄́ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα,,  ΕΕΡΡΤΤ,,  1111--55--11998833
ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΡΡααδδιιόόφφωωννοο

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  FFMM110000,,55  ΛΛόόγγοουυ  κκααιι  ΤΤέέχχννηηςς,,
ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11999922

ΟΟ  ΕΕµµµµ..  ΜΜααυυρροοµµµµάάττηηςς  µµιιλλάά  γγιιαα  ττηηνν  δδοουυλλεειιάά  ττηηςς  
ΡΡ..  ΠΠααππαασσππύύρροουυ,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  11999922

««ΣΣύύγγχχρροοννοοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  δδηηµµιιοουυρργγοοίί  κκααιι  εερρµµηηννεευυττέέςς  µµιιλλοούύνν
γγιιαα  ττηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυςς»»,,  εεππιιµµέέλλεειιαα  κκααιι  ππααρροουυσσίίαασσηη
ΜΜιιχχααήήλλ  ΜΜήήττρρααςς,,  ΓΓ        ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΕΕΡΡΤΤ,,  99--22--11999955  

Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  2:09 PM  Page 314



ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  
ffllaasshhbbaacckk

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΠΠααππααρροούύννηηςς

ΚΚεείίµµεενναα::  ΝΝττέέννηηςς  ΖΖααχχααρρόόπποουυλλοοςς,,  ΚΚααττεερρίίνναα  ΚΚοοσσκκιιννάά,,  
ΜΜααρρίίαα  ΜΜααρρααγγκκοούύ,,  ΗΗλλίίααςς  ΠΠααππααηηλλιιάάκκηηςς,,  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ

ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΒΒααρρδδάάκκαα,,  ∆∆ιιοοχχάάννττηη,,  
ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΖΖααββόόςς,,  ΑΑ..  IIddiinnii,,  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚααλλααπποοδδάάςς,,  
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚααττσσάάγγγγεελλοοςς,,  ΜΜάάρρωω  ΚΚοουυρρήή,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜίίχχααςς,,  
ΜΜάάννοοςς  ΠΠααυυλλίίδδηηςς

ΣΣχχεεδδιιαασσµµόόςς::  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ffuuttuurraa  --  
ΜΜιιχχάάλληηςς  ΠΠααππααρροούύννηηςς

ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΣΣααλλττααµµππάάσσηηςς,,  
ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΑΑρρζζόόγγλλοουυ

∆∆ιιοορρθθώώσσεειιςς::  ΆΆνννναα  ΤΤέέννττοοµµαα

ΣΣεελλιιδδοοπποοίίηησσηη  --  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  εειικκόόννωωνν::  GGrraapphhiiccoonn  
ΑΑ..  &&  ΝΝ..  ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς  ΟΟ..ΕΕ..

ΕΕκκττύύππωωσσηη::  FFoottoolliioo  &&  TTyyppiiccoonn

ΒΒιιββλλιιοοδδεεσσίίαα::  ΗΗλλιιόόπποουυλλοοςς  --  ΡΡοοδδόόπποουυλλοοςς

ΕΕυυγγεεννιικκήή  χχοορρηηγγίίαα  έέκκδδοοσσηηςς

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΕυυγγεεννιικκήή  χχοορρηηγγίίαα  έέκκθθεεσσηηςς  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  --  ffllaasshhbbaacckk»»
σσττοο  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς  
((ΑΑππρρίίλλιιοοςς  --  ΜΜάάιιοοςς  22000099))

ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ffuuttuurraa  --  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΠΠααππααρροούύννηηςς
ΒΒίίκκττωωρροοςς  ΟΟυυγγκκώώ  1155,,  110044  3377  ΑΑθθήήνναα
ΤΤηηλλ..  &&  φφααξξ::  221100  55222266117733,,  55222266336611
ffuuttuurraa@@aatthh..ffoorrtthhnneett..ggrr

©©  ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ
γγιιαα  τταα  κκεείίµµεενναα  οοιι  σσυυγγγγρρααφφεείίςς

RReennaa  PPaappaassppyyrroouu  
ffllaasshhbbaacckk

EEddiittoorr::  MMiicchhaalliiss  PPaappaarroouunniiss

TTeexxttss::  DDeennyyss  ZZaacchhaarrooppoouullooss,,  KKaatteerriinnaa  KKoosskkiinnaa,,  
MMaarriiaa  MMaarraaggoouu,,  IIlliiaass  PPaappaaiilliiaakkiiss,,  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu

PPhhoottooggrraapphhss::  DDiioohhaannttii,,  AA..  IIddiinnii,,  DDiimmiittrriiss  KKaallaappooddaass,,  
GGiioorrggooss  KKaattssaannggeellooss,,  MMaarroo  KKoouurrii,,  
YYaannnniiss  MMiicchhaass,,  MMaannooss  PPaavvlliiddiiss,,  KKaatteerriinnaa  VVaarrddaakkaa,,  
VVaannggeelliiss  ZZaavvooss

DDeessiiggnneedd  bbyy  ffuuttuurraa  PPuubblliiccaattiioonnss  --  
MMiicchhaalliiss  PPaappaarroouunniiss

TTrraannssllaattiioonnss::  KKoonnssttaannttiinnaa  AArrzzoogglloouu,,  
DDiimmiittrriiss  SSaallttaabbaassssiiss

PPrrooooff--rreeaaddiinngg::  AAnnnnaa  TTeennttoommaa

PPaaggee  llaayyoouutt  --  CCoolloorr  sseeppaarraattiioonnss::  GGrraapphhiiccoonn  GGrraapphhiicc  AArrttss
ΑΑ..  &&  ΝΝ..  ΚΚyyrriiaakkiiddiiss

PPrriinnttiinngg::  FFoottoolliioo  &&  TTyyppiiccoonn

BBiinnddiinngg::  IIlliiooppoouullooss  --  RRooddooppoouullooss

wwiitthh  tthhee  kkiinndd  ssuuppppoorrtt  ooff

THE J.F. COSTOPOULOS FOUNDATION

SSppoonnssoorr  ooff  tthhee  eexxhhiibbiittiioonn  ““RReennaa  PPaappaassppyyrroouu  --  ffllaasshhbbaacckk””
aatt  tthhee  MMaacceeddoonniiaann  MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt,,  
TThheessssaalloonniiccaa  ((AApprriill  --  MMaayy  22000099))

ffuuttuurraa  PPuubblliiccaattiioonnss  --  MMiicchhaalliiss  PPaappaarroouunniiss
1155  VViiccttoorr  HHuuggoo  ssttrreeeett,,  110044  3377  AAtthheennss,,  GGrreeeeccee
tteell..  &&  ffaaxx::  0000  3300  221100  55222266117733,,  55222266336611
ffuuttuurraa@@aatthh..ffoorrtthhnneett..ggrr

©©  RReennaa  PPaappaassppyyrroouu
tteexxttss::  tthhee  aauutthhoorrss

IISSBBNN  997788--996600--66665544--8866--22

Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  2:09 PM  Page 316



ΤΤοο  ββιιββλλίίοο  ««ΡΡέένναα  ΠΠααππαασσππύύρροουυ  --  ffllaasshhbbaacckk»»  
ττυυππώώθθηηκκεε  σσεε  χχααρρττιιάά  FFeeddrriiggoonnii  SSiillkk  PPlluuss  117700  γγρρ..,,  
OOlldd  MMiillll  AAvvoorriioo  114400  γγρρ..  κκααιι  χχααρρττίί  φφωωττοοττυυππίίααςς  8800  γγρρ..  
σσεε  11..550000  ααννττίίττυυππαα  ττοονν  ΜΜάάρρττιιοο  ττοουυ  22000099  
γγιιαα  λλοογγααρριιαασσµµόό  ττωωνν  εεκκδδόόσσεεωωνν ««ffuuttuurraa»»

Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  2:09 PM  Page 318



Paparounis-Papaspyrou_06:book  5/19/09  2:09 PM  Page 320


