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ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θραύσµα του λόγου µέσα στη σιωπή
Πολλοί καλλιτέχνες διακρίθηκαν στη δεκαετία του εβδοµήντα στην Ελλάδα για το σπάσιµο
του αποµονωτισµού στη σχέση τους µε τα διεθνή κινήµατα. Οι προτάσεις και προοπτικές
που προώθησαν µε το έργο τους µε τόλµη και φαντασία συνιστούν µια δυναµική παρουσία
και µια σειρά από προσωπικά και πρωτότυπα εγχειρήµατα. Σ’ αυτό το τοπίο το έργο
της Ρένας Παπασπύρου παίζει ένα ρόλο όλως ιδιαίτερο. Αν οι δράσεις, περφόρµανς,
συµβάντα κ.λπ. ανοίγουν ένα σηµαντικό χώρο, όπου καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές
συνευρίσκονται σε παρθένο έδαφος και εκφράζονται µε νέα δεδοµένα, η Παπασπύρου
αντιµετωπίζει από την πρώτη κιόλας µέρα ετούτη τη διάσταση µε µια σειρά από πράξεις
και σταθµούς που κάνουν το έργο της ιδιαίτερο και ίσως µοναδικό.
Εκεί που οι περισσότεροι καλλιτέχνες βάζουν το σώµα ως πρώτη δυναµική του έργου,
η Παπασπύρου µετατρέπει τη ζωγραφική σε κοινωνικό και ιστορικό δέρµα που επεξεργάζεται
µε τέχνη, σοφία και αφοσίωση. Εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν το αντικείµενο σαν αρχή
και σαν ολοκλήρωση του έργου, η Παπασπύρου συλλέγει τη διάλυσή του, το διασκορπισµό
του, περιδιαβάζει την κατάλυση της εξουσίας του, συνθέτει την αρχαιολογία του σαν βάση
της ζωγραφικής πράξης. Αυτο καλείται να διαβάσει και να κοιτάξει ο θεατής. Έναν κοινωνικό
χώρο που γίνεται όλο και πιο επίπεδος, αλλά, όπως το δέρµα, επιτρέπει να διαφαίνεται
από µέσα του όχι ένα συµβολικό βάθος, αλλά η πραγµατικότητα του χρόνου, του χώρου
και η δράση τους πάνω στα πράγµατα.
Αυτή η συνεχής µεταµόρφωση που ο χρόνος επιβάλλει και επεξεργάζεται γίνεται
και η εστία όπου ο καλλιτέχνης επικεντρώνει τόσο την προσοχή και το ενδιαφέρον του,
όσο και την ευθύνη και σηµασία του ρόλου του. Από τους τοίχους των σπιτιών που, αντί
αυτιά, όπως µας έλεγαν κάποτε, αποκτούν µάτια, µας βλέπουν και τους βλέπουµε µέσα
στη γύµνια τους αλλά και µέσα από τα ίχνη της ζωής που φέρουν µαζί τους ή που συγκρατούν
στην επιφάνεια, η Παπασπύρου βρίσκει την εικόνα που δεν είναι πια ιδεολογική συµπύκνωση,
αλλά ιστορική και ποιητική ανάπτυξη. Το έργο της µε τα χρόνια όλο και εµπλουτίζεται µε νέα
στοιχεία. Κι ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς αυτά τα στοιχεία, πρώτα σαν τα στοιχεία
της φύσης, το νερό, ο αέρας, η γη, η φωτιά. Τα σπίτια διαβρώνονται, η γη από σοβάς γίνεται
πάλι σκόνη, ο αέρας σκορπά τα ίχνη, η φωτιά καίει µαζί µε τα σπίτια και το περιβάλλον,
και βέβαια, δεν χρειάζεται να µπει κανείς σε διαδικασίες αφήγησης, για να δει αν το σπίτι
είναι στη θάλασσα ή στο βουνό.
Η τοπογραφία της Παπασπύρου δεν είναι τοπιογραφία. Τα στοιχεία αυτά συνυπάρχουν
άρρηκτα δεµένα (ή τουλάχιστον έτσι νοµίζουµε στην αρχή) µέσα στα πράγµατα. Είναι αυτά
τα ίδια που δίνουν τις βάσεις των κατασκευών, που δίνουν ύλη, υπόσταση και επεξεργασία
τόσο στο φυσικό όσο και στο πολιτισµικό περιβάλλον ενός κόσµου, όπου, όσο και να χωρίζεται
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το φυσικό από το πολιτισµικό περιβάλλον, το ένα επιδρά πάνω στο άλλο και µαζί
µεταµορφώνοντια και ανακυκλώνονται.
Η Παπασπύρου µας φέρνει ενεργά αντιµέτωπους µε τη διάσταση αυτή, µε την κίνηση
και µε τις στάσεις που τη σφραγίζουν. Όχι για να περιοριστούµε στη µαταιοδοξία µιας
κυριαρχίας πάνω στα πράγµατα, ούτε για να ικανοποιηθούµε µε το µέγεθος του ανθρωπίνου
έργου όπου µέσα στα ερείπια εµµένει ως έργο. Ο κόσµος της Παπασπύρου δεν διαβάζεται
όπως το κατακάθι του καφέ και κυρίως δεν λέει το µέλλον, ούτε εξηγεί το παρελθόν.
Αντίθετα, η προσοχή της λειτουργεί αντίθετα από τη µαντική ή την προφητεία, τόσο όσο
κι από τη ροµαντική αρχαιολογία και αρχαιολατρεία. Στον περιβάλλοντα χώρο βλέπει τα ίχνη
της καταστροφής, της φθοράς, σαν εικόνα που σηµαδεύει τα πράγµατα, που τσαλακώνει
τα έργα, που συρρικνώνει το δέρµα του πραγµατικού, κι αντί να αποτρέπει το βλέµµα
από αυτό, εντείνει την προσοχή και την παρατηρητικότητα και καλεί τον θεατή να
αναγνωρίσει, µαζί µε τα δικά του ίχνη, και τη δική του συµµετοχή στη φθορά των πραγµάτων.
Η αρχαιολογία δεν ψάχνει το παρελθόν, αλλά το παρόν του κόσµου. ∆εν ανιχνεύει
ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες που χάθηκαν και που κοιτά κανείς µε νοσταλγία, αλλά έρχεται
αντιµέτωπη µε την επιφάνεια του κόσµου µπροστά στα µάτια µας. Το έργο της Παπασπύρου
είναι άµεσα ζωγραφικό, έτσι όπως οι µεγάλοι ζωγράφοι συνέλαβαν το σύγχρονο έργο
και τη µοντέρνα τέχνη. Απλά η Ολυµπία του Μανέ έχει φύγει, τα λουλούδια µαραθήκανε,
η γάτα άφησε µόνο γρατζουνιές στους τοίχους και στα έπιπλα, το σπίτι εγκαταλείφτηκε όπως
τα εκατοντάδες σπίτια στο Μεταξουργείο ή στο Παγκράτι, στην οδό Φυλής ή στο Θησείο,
στα Πατήσια ή στην οδό Στίλπωνος. Ετοιµόροπα, αναµένοντας τον εργολάβο που
θα τα αποτελειώσει.
Σαν την Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, η Παπασπύρου ατενίζει µε στωικότητα και καθαρή
συνείδηση τη «χαριστική βολή» που δίνει ο άνθρωπος σαν τελευταία έκφραση ανθρωπιάς
µέσα στην απάνθρωπη αδιαφορία που τον κινεί στη δίνη της διεκδίκησης της εξουσίας,
δηλαδή στον πόλεµο για την κυριαρχία του τόπου και του χρόνου, για τη διαχείριση
της εικόνας και της σηµασίας.
Εκεί, η Παπασπύρου, βλέπει µε τρόµο, πολύ πριν από όποιον άλλο, τις φωτιές των δασών
σαν την άλλη όψη του τοπίου, σαν το αποκαΐδι της ζωγραφικής, όπου το Πρόγευµα στη Χλόη
έχει δώσει τη θέση του σε αποτεφρωµένη γη και η µνήµη της Ποµπηίας δεν έρχεται
να ωραιοποιήσει το παγωµένο και πετρωµένο ερείπιο, αλλά αντίθετα, να ενεργοποιήσει
τη µνήµη του παρόντος, το δράµα της καταστροφής, το αθέατο µέρος του ορατού.
Μας φέρνει δίπλα µας, µπροστά µας, αυτό που βλέπουµε από µακριά, αυτό για το οποίο
µπορεί να λέµε «δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά», αλλά προτιµούµε να εικάζουµε τη φωτιά
και να χαζεύουµε τον καπνό εκ του ασφαλούς.
Η Παπασπύρου µας δείχνει αυτό που δε φαίνεται, αυτό που δε θέλουµε να βλέπουµε,
αυτό που διαπραγµατεύεται εκβιαστικά η τηλεόραση, αλλά δεν καταφέρνει να περάσει
στο δηµόσιο λόγο παρά δηλώσεις, υποσχέσεις, δικαιολογίες. Η άλλη φορά παραµένει
δεδοµένη. Αυτή η άλλη φορά είναι που αφορά την Παπασπύρου. Το περιβάλλον, η φύση,
ο αστικός ιστός, συνιστούν µια συνεχής επανάληψη της «άλλης φοράς». Εκεί επικεντρώνεται
η σύγχρονη προσέγγιση της Παπασπύρου, πριν ακόµα οι αρχαιολόγοι µιλήσουν για
προληπτική αρχαιολογία ή συντήρηση.
Η συνείδηση που το έργο της καλλιεργεί έχει µια έντονη ηθική διάσταση, που όµως δεν
διαχωρίζεται, ούτε διαφέρει από την πολιτικο-κοινωνική, ούτε από την άµεσα αισθητική
και καλλιτεχνική. Ετούτη η κρούστα της πραγµατικότητας, το πετσί της, τα νεκρά κύτταρα
κι οι ρυτίδες στη σάρκα και το δέρµα του κόσµου, είναι τα σηµεία της βιωµένης ζωής του,
της δυναµικής της πραγµατικότητας, της αίσθησης των πραγµάτων και της γενναιόδωρης
ανάγνωσης του χώρου και του χρόνου ως βιωµένες επιφάνεις. Συνιστούν µαζί τις πτυχές
που µπορεί να αναδιπλώσει ή να ξεδιπλώσει κανείς και να διαβάσει την ενδογενή έκφραση
των πραγµάτων, έτσι όπως η ζωή τα διαµορφώνει. Στην επικρατούσα εικόνα ενός κόσµου
άσπιλου κι έτοιµου για κατανάλωση, η Παπασπύρου αντιπαραθέτει µια συλλογή και µια
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περισυλλογή, και δείχνει, χωρίς να ηθικολογεί, το ήθος που κρατά πράγµατα και όντα µαζί
µέσα στη φθορά, φθορά του χρόνου, αλλά και φθορά που εµείς οι ίδιοι προκαλούµε
καθηµερινά, ασυνείδητα και αδιάφορα.
Η Παπασπύρου µε το ζωγραφικό της έργο δεν ψάχνει το νόηµα της τοιχογραφίας, ούτε
την αποκάλυψη κάποιας κρυµµένης εικόνας ή νοήµατος µέσα στα ερείπια. Αντίθετα, εικόνα
και νόηµα προϋπάρχουν της τοιχογραφίας. Αυτή την ήδη γραµµένη και σηµαδεµένη
πραγµατικότητα παρουσιάζει και αναδεικνύει ως την τέχνη να γράφεις το ζωντανό, τέχνη
της ζω-γραφικής, εκεί όπου ακόµα σκιρτά η ζωή πριν την τελική πτώση. Έργο αισιόδοξο, παρά
την έντονη κριτική του στάση και τη διαµαρτυρία που φέρει µέσα του. Η άπελπις σιωπή που
κυοφορεί λειτουργεί ως αντηχείο που διαχέει ο,τιδήποτε τελικό για να ολοκληρώσει έναν κύκλο
της καλλιτεχνικής διαδικασίας, ακόµα εκκρεµή και ατεκµηρίωτο στην ιστορία της ζωγραφικής.
Η σιωπή που τρέφει το λόγο του έργου της Παπασύρου δεν είναι αποσιώπηση. Είναι αρχή
της ποίησης κι η ποίηση ολοκληρώνει την οικονοµία της εικόνας και του λόγου.
Αυτή την οικονοµία έρχεται να αντιλέξει στην οικονοµίστικη οικονοµία της κατανάλωσης.
Αυτό που µένει, που αντέχει, που επιβιώνει παράγοντας σηµασία και αγκαλιάζοντας τη ζωή.
Τέλος, στον εικοστό αιώνα, για κάποιον που είδε τους τοίχους σηµαδεµένους από σφαίρες
του εµφυλίου ή της κατοχής, που είδε τα συνθήµατα και τα µπαλώµατα πάνω τους σαν
έκφραση της πολιτικής ιστορίας πολύ πιο άµεσα και ζωντανά από όποια αγόρευση
προσπάθησε να τα οικειοποιηθεί απ’ το µπαλκόνι, η Παπασπύρου βλέπει τους τοίχους να
µιλάνε και να λένε την ιστορία. Σε κάποιον που είδε πως η πιο άµεση κι ουσιαστική ζωγραφική
χειρονοµία της γενιάς που προηγήθηκε τιµά τους τοίχους ή αφήνει τη λευκή επιφάνεια
να διαφαίνεται µέσα από το καναβάτσο ή διαβάζει τις σκιές και τις ανταύγειες µαζί µε τα
φώτα, τα σηµεία, τα νέον, τις επιγραφές, τα σύµβολα που µετατρέπουν τους τοίχους
της πόλης σε σελίδες µιας ιστορίας που δε γράφεται, η Παπασπύρου έρχεται να συνθέσει
µε το έργο της τις σκόρπιες αυτές σελίδες και τα αποσπασµατικά σηµεία της µνήµης σε έναν
ενιαίο ιστό, ιστό αράχνης ίσως, αλλά κυρίως ζωτικό ιστό, που φέρει σε άµεση επικοινωνία
και συµβίωση την εξωτερική και την εσωτερική πραγµατικότητα. Ιστός της βίωσης
και της αίσθησης του χρόνου ως σηµερινή, παρούσα, σύνθετη και σκεπτόµενη διάσταση
κι επιφάνεια της σηµασίας, του νοήµατος, της ανθρώπινης πράξης και αντίληψης µαζί.
Έτσι όπως ο Προυστ διαβάζει στον πίνακα του Βερµέερ εκείνο το µικρό κίτρινο κοµµάτι
τοίχου ως έκφραση του χρόνου και της µνήµης που ανήκει σε όλους και σε κανέναν
συγχρόνως, αλλά που η συνειδητοποίηση, η αναγνώριση και η αντίληψή τους ξυπνούν,
για να τον συνδέσουν µε το θεµελιακό βίωµα εκείνου που κοιτά, έτσι και η Παπασπύρου,
χωρίς να εικονογραφεί τίποτα, χωρίς να αφηγείται τίποτα, χωρίς να αναφέρεται σε τίποτα
συγκεκριµένο, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις να δει κάποιος άλλος αυτό που ήδη είναι ορατό,
ακόµα κι αν µε την πρώτη µατιά δεν φαίνεται.
Αυτό που δεν σου προσφέρει τίποτα να δεις, που δεν αποτελεί θέαµα και που δεν αφορά
στο θέαµα. Με τη βεβαιότητα του καλλιτέχνη που ξέρει ότι η τέχνη γεννά ερωτηµατικά,
µοιράζεται εκείνα που ξυπνούν µέσα της οι ρωγµές και οι πληγές ενός κόσµου που
µας περιβάλλει. Παράλληλα, η κοινωνία και η εποχή µας αντιπροτείνουν µια ολοκαίνουργια,
αχρησιµοποίητη, άσπιλη, µέσα στο πλαστικό της περιτύλιγµα, προστατευµένη και πολυτελή
πραγµατικότητα, η οποία καλείται βέβαια να καταλήξει σύντοµα στα σκουπίδια και την οποία
χρόνια αργότερα κάποιος θα ξαναβρεί στις διαδικασίες αναµόχλευσης και ανακύκλωσης,
όπως οι γιαγιάδες µας έβρισκαν τα άλλοτε καινούργια παιχνίδια, τα ατσαλάκωτα νυφικά
και τα άλλοτε πανάκριβα αντικείµενα σε κάποια αποθήκη, βαλίτσα, µπαούλο ή γιούκο...
Η Παπασπύρου, λοιπόν, ξεκινά ξεκάνοντας τον γιούκο και δίνοντας το πέρασµα
από την αποθήκη του µελλοντικού παρελθόντος ή του παρελθόντος βιώµατος στο παρόν
µιας συνείδησης που ξυπνά ακριβώς τη στιγµή εκείνη όπου το φως πέφτει πάνω
στα πράγµατα και επιτρέπει στη λεπτή αυτή επιφάνεια δέρµατος να γίνεται αρχή
µιας χρονικής προοπτικής, όπως πριν πεντακόσια χρόνια το παράθυρο έδινε το πέρασµα
για µια χωρική προοπτική.
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Αντί να µιµηθεί τη δουλειά του αρχαιολόγου, όπως πολλοί καλλιτέχνες έκαναν στα χρόνια
του εβδοµήντα (και συνεχίζουν, όπως και τα παιδιά εξακολουθούν να παίζουν το γιατρό),
η Παπασπύρου έµαθε απλά να µοιράζεται τα ερωτηµατικά που θέτει στο παρόν η ενατένιση
ενός πράγµατος χωρίς εµφανή σηµασία και οι σιωπές που µας κάνουν όχι να ξεχνιόµαστε
µπροστά στο λόγο, αλλά ν’ ακούµε την αντήχησή του µέσα από ό,τι µας περιβάλλει ή ό,τι
κλείνουµε µέσα µας.
Ετούτος είναι ο λόγος που µε τόση χαρά και ενδιαφέρον παρουσιάζουµε σήµερα,
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, µια έκθεση που, στη φασαρία και τη σύγχυση
που επικρατεί γύρω µας, έρχεται να µας θυµίσει µέσα από τριάντα χρόνια συστηµατικού,
συνεπούς κι αδιάκοπου έργου της Ρένας Παπασπύρου, πώς ν’ αφουγκραζόµαστε
και να κοιτάµε γύρω µας µε µια βαθιά ανάσα, µαζί µ’ αυτό που φεύγει αυτό που εξακολουθεί
να ζει, ν’ ανθίσταται, να φέρει µαζί του κι ένα µέρος από τη δική µας ζωή, από τη ζωή αυτή
που καµιά εικόνα δεν µπορεί να περικλείσει, αλλά που η ζωγραφική µπορεί να συνεχίζει
να τρέφει και να νοιάζεται.
Ντένης Ζαχαρόπουλος
Ιστορικός Τέχνης,
Καλλιτεχνικός διευθυντής του ΜΜΣΤ
Φεβρουάριος 2009
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DENYS ZACHAROPOULOS

A fragment of language in silence
Many ar tists in Greece in the 1970s were differentiated by breaking the isolation in their
relationship to international movements. The propositions and perspectives which they
courageously and imaginatively advanced in their work form a dynamic presence as well as
a series of original and personal endeavours. In this landscape, Rena Papaspyrou’s oeuvre
ser ves a totally distinct role. If actions, per formances and happenings open up an impor tant
space, in which artists of different generations meet on virgin territory in order to express
themselves in new conditions, Papaspyrou, right from the star t, responds to this dimension
in a series of actions and turning points which render her oeuvre distinctive, perhaps unique.
Whereas most ar tists use the body as the primar y dynamic in the ar t work, Papaspyrou
transforms painting into a social and historical skin, which she elaborates with master y,
wisdom and dedication. Whereas most regard the object as the point of depar ture as well
as arrival for the ar t work, Papaspyrou collects its dissolution, its scattering; she traces
the demise of its authority, recomposing its archaeology as the basis for the act of painting.
It is this that the spectator is invited to read and to see. A social space which becomes
increasingly flatter, yet, just like the skin, allows the reality of time and space, as well as
their effects on things, to show through, rather than a symbolic depth.
This constant transformation imposed and elaborated by time becomes also a focal
point for the ar tist’s attention and interest, as well as for the responsibility and purpor t
of her role. Papaspyrou draws her images – no longer ideological cr ystallizations, but,
rather, historical and poetic developments – from house walls, which now have eyes, rather
than ears as the saying goes, and which look at us, and we at them, in their stark
nakedness. She also draws her images from the traces of life preserved on their sur face.
Her work has been constantly enriched with new elements over the years. And perhaps one
should think of these elements foremost as natural elements – water, air, ear th, fire.
Houses are eroded; the wall once again turns to dust; the wind scatters the traces; the fire
burns the environment along with the houses, and of course one need not look into the
narrative process to see if the house is by the sea or on the mountain.
Papaspyrou’s topography is not landscape painting. These elements are inextricably
present (or at least that’s what we think at first) within things. It is they that shape the basis
for constructions, which provide material, substance and sophistication in both the natural
and the cultural environment of a world in which, no matter how separate the natural
and the cultural elements are, they affect one another, transforming and recycling
themselves in unison.
Papaspyrou actively brings us to face this aspect, along with the motion and stillness
that characterise it. Yet, not so that we may limit ourselves to the vanity of domination over
17
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things, nor so that we may be satisfied with the scale of human work which lingers
in the ruins. Papaspyrou’s world cannot be read like someone’s for tune in a coffee cup
and, above all, neither foretells the future nor deciphers the past.
On the contrar y, her focus couldn’t be fur ther from the seer’s art and romantic archaeology
and antiquarianism. In our surroundings she sees the traces of destruction and decay
as an image that marks things, which tramples on works, which shrinks the skin of the real
and, rather than aver ting our attention away from it, it intensifies it, inviting the spectator
to recognise, along with his own traces, his own par ticipation in the decay of things.
Archaeology enquires into the world’s present, not its past. It does not seek peculiarities
and sensibilities long lost and now the object of nostalgia, but instead turns to contemplate
the sur face of the world in front of our eyes. Papaspyrou’s work is painterly in a fashion full
of immediacy, just like the great ar tists who conceived modern and contemporar y ar t.
It’s just that Manet’s Olympia is gone, the flowers have withered, the cat only left scratches
on the walls and furniture, the house has been abandoned – just like hundreds of houses
in Metaxourgio or Pangrati, Fylis Street or Theseion, Patissia or Stilponos Street in Athens.
Dilapidated houses, only waiting for the contractor to finish them of f.
In a way similar to Marguerite Yourcenar, Papaspyrou stoically and with a clear conscience
contemplates the “Coup de grâce” dealt by man as a last expression of humanity
in the inhuman indifference which urges him on in the toil for power, that is, in the war
for domination over time and place, for control over the image and the meaning.
There, long before anyone else, Papaspyrou sees, in fear, the forest blazes as the other
side of the landscape, as the burnt remains of painting, where Le déjeuner Sur L’Herbe has
given its place to scorched ear th, and the recollection of Pompeii does not ser ve to idealize
the frozen, petrified ruin, but, rather, to energise the memor y of the present, the drama
of the disaster, the invisible side of the visible. It brings close to us, in front of us, what we
see from afar, for which we may say, “There is no smoke without fire”, yet we would rather
guess at fire and gaze at the smoke from a safe distance.
Papaspyrou shows us what is not visible, what we do not want to see, what the television
deals with by force, yet cannot contribute to public discourse anything more than statements,
promises, excuses. It is always another time. This ‘another time’ is what concerns
Papaspyrou. The environment, the nature, the urban net, all make up a constant repetition
of ‘another time’. It is on that that Papaspyrou’s contemporar y approach focuses, before
the archaeologists even speak of preventive archaeology or conser vation.
The awareness encouraged by her work has a strong moral aspect, which never theless
is not distinct or different from the political-social one or the immediate aesthetic and ar tistic
one. This crust of reality, this skin, the dead cells and wrinkles on the flesh of the world,
are the spots of experienced life, of the dynamics of reality, of the feeling of things, as well as
of the generous reading of space and time as experienced sur faces. Together, they make up
the folds that by unfolding one can read the inherent expression of things, just like life
shapes them. To the dominant image of a spotless world available for consumption,
Papaspyrou juxtaposes collection and recollection; she shows, without a trace of moralizing,
the morality that holds things and beings together in decay – the decay of time but also
the decay we ourselves, unaware and indifferent, cause every day.
Through her painting, Papaspyrou does not seek the meaning of a fresco or the revelation
of a hidden image or meaning in the ruins. On the contrary, image and meaning exist prior
to the fresco. It is this already written and marked reality that she presents and highlights as
the ar t of writing what is alive, the ar t of painting the living, life still wreathing before the final
fall. Her work is optimistic, in spite of its critical outlook and tone of protest. The hopeless
silence it carries within resonates with all that is final in order to complete a cycle of creative
process, still pending and undocumented in the histor y of painting.
The silence that nourishes Papaspyrou’s work is not failure to speak. It is the beginning
of poetr y, and poetr y completes the economy of form and language. It is this economy that
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she puts up against consumerist economy. That which remains, which endures, which
survives, producing meaning and embracing life.
Finally, in the 20th centur y, for someone who saw the walls full of the traces made
from bullets during the Civil War or the German Occupation, who saw the political graffiti
and the patches on them as an expression of political histor y, one of a much greater
immediacy than any public speech that attempted to appropriate them from a balcony,
Papaspyrou sees the walls talking – speaking of history. For someone who saw how the more
immediate and substantial painting gesture of the previous generation honoured the walls or
allowed the blank sur face to show through the canvas, or who reads the shadows
and reflections along with the highlights, the spots, the neon lights, the signs, the symbols
which transform the city walls into the pages of an unwritten history, Papaspyrou synthesises
in her work these scattered pages and fragmentar y glimpses of memor y into a unified net,
a spider’s web perhaps, but above all a network of life, one that joins together inner
and outer reality, bringing them into direct communion. A network of experiencing and feeling
time as a current, present, intelligent dimension and surface of meaning, of both the human
action and perception.
Just like Proust reads, in Vermeer’s painting, that small yellow piece of wall as a
manifestation of time and memor y that belongs to ever yone and no one at the same time,
yet whose awareness, recognition and perception awaken and connect with the fundamental
experience of the onlooker, Papaspyrou, without illustrating, without narrating, without
referring, establishes the conditions required in order for someone else to see what is
already visible, even if not at first sight. That which does not of fer you anything to see, which
is not a show, which has nothing to do with a show. With the confidence of an ar tist who
knows that ar t gives rise to questions, that it shares ever ything that is awaken within it by
the cracks and wounds of the world around us.
At the same time, our society and our times propose instead a brand new, unused,
protected, luxurious reality in mint condition in a plastic wrap, which of course will soon end
up in a landfill only to be discovered, years later, by someone during a recycling process, just
like our grandmothers used to find toys that had once been new, bridal gowns still
uncreased, and other once valuable objects in a store room, suitcase, chest, or bundle.
Papaspyrou, therefore, begins by unfolding the bundle and providing the passage from
the store room of the experienced past or the past to be to the present of an awareness that
awakens at the ver y moment when the light falls on things and enables that thin sur face
of skin to become the beginning of a perspective in time, in the same way that a window
provided the passage for a perspective in space five hundred years ago. Instead of imitating
the archaeologist’s job like several ar tists did in the 1970s (who are still at it, like children
playing the doctor), Papaspyrou simply learnt how to share the questions posed in
the present by contemplating something apparently devoid of meaning and by the silences
that make us, not to forget ourselves vis-à-vis language but, rather, to listen to its resonances
in all that is around us and within us.
It is therefore with great pleasure and excitement that we present an exhibition at
the Macedonian Museum of Contemporary Ar t that, in the din and confusion that prevail
around us, ser ves to remind us, through 30 years of systematic, consistent and continuous
work by Rena Papaspyrou, how to take a deep breath and look at what is around us in order
to see, along with what passes, what continues to live, to resist, to carr y inside a par t of our
own lives, what no image can capture, yet painting will never cease to nourish and seek.
Denys Zacharopoulos
Ar t historian,
Ar tistic director, Macedonian Museum of Contemporary Ar t
Februar y 2009
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

Η ύλη ως φορέας εικόνων
Το έργο της Ρένας Παπασπύρου χωρίζεται σε ενότητες. Από τα «Μαγικά ∆ωµάτια»
και τα «Baalbeks» µέχρι και τις πιο πρόσφατες «Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες», αυτό που κάνει
το έργο της να ξεχωρίζει στο σύνολό του, είναι η εµµονή της στην παρατήρηση
και στην περιγραφή των µορφών, που δηµιουργούνται τυχαία, χωρίς να τις σχεδιάζει κανείς,
λόγω του είδους και της υφής των υλικών που χρησιµοποιεί. Όµως, αυτό που διαφοροποιεί
τη Ρένα Παπασπύρου από τους άλλους καλλιτέχνες που, κυρίως, από τη δεκαετία του ’50
στράφηκαν σε διεθνές επίπεδο στα διάφορα «έτοιµα» υλικά (nouveau realisme, ar te povera,
ar t brut, κ.λπ.), είναι ότι το ενδιαφέρον της δεν εστιάζεται απλά στη χρήση των αυτούσιων,
έτοιµων υλικών. Αυτό που κυρίως την ενδιαφέρει είναι η ύλη, το υλικό, ως φορέας εικόνων.
Η δηµιουργική αυτή διαδικασία ξεκινάει για τη Ρένα Παπασπύρου µε την επισήµανση
του υλικού και, στη συνέχεια, µε την υποβοηθητική συµπλήρωση από την ίδια πάνω
στην επιλεγµένη επιφάνεια, των µορφών που οδηγούν σε εικόνες, οι οποίες της έχουν
προσφερθεί, σε µεγάλο βαθµό, έτοιµες από την ίδια την ύλη.
Σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει µε σπάνια υποµονή, συνέπεια και επιµονή,
ανανεώνοντας συγχρόνως δυναµικά το προσωπικό της ιδίωµα χωρίς, όµως, να παρεκκλίνει
στο ελάχιστο από την κυρίαρχη ιδέα της εικόνας, της οποίας η σηµασία ενισχύεται από
τη χρησιµοποίηση κάποιων νοηµατικών αλλά και µορφικών σταθερών, που η ίδια θέτει.
Με τη συνδροµή τους, διαπραγµατεύεται έννοιες σαν αυτήν του φανταστικού,
του πραγµατικού, του επινοηµένου, µέσω της αποτύπωσης µιας τυχαίας εικόνας
και την αναγωγή της σε καλλιτεχνικό γεγονός. Μπορεί η Ρένα Παπασπύρου να βρήκε
µία συγγενή προσέγγιση στα γραφόµενα του Leonardo «…να κοιτάς κάτι λεκιασµένους
από υγρασία τοίχους, ή φτιαγµένους από ποικιλόχρωµες πέτρες. Αν έχεις να επινοήσεις
κάποιο περιβάλλον, θα διακρίνεις σ’ αυτά την εικόνα τοπίων στολισµένων µε βουνά, ερείπια,
βράχους, δάση, πλατιούς κάµπους, λόφους και κοιλάδες όλων των ειδών…».1
Η αναζήτηση και η ανάγνωση των εικόνων στην ύλη µπορεί να είναι µία κοινή γνωστική
διεργασία του υποσυνείδητου απόλυτα συνδεδεµένη µε τις λειτουργίες του συνειρµού.
Αυτό, όµως, που διαφοροποιεί την τακτική της Ρένας Παπασπύρου από τη συνήθη
αντιµετώπιση µιας φόρµας είναι η αισθητική προσέγγιση και η ποιητική απόδοσή της.
Με σαφώς ζωγραφικό, εάν και αντισυµβατικό τρόπο, εντοπίζει και παραθέτει φυσικά
γεγονότα και τα περι-γράφει είτε αναφερόµενη σε µία µεγάλη ενιαία επιφάνεια (ξύλο,
λαµαρίνα, τοίχο, µωσαϊκά, κ.λπ.) είτε συµπαραθέτοντας διαφορετικές ύλες
και δηµιουργώντας έτσι ένα πολυσήµαντο νοητικό και αισθητικό παζλ. Οι πλαστικοί χειρισµοί
της δεν έχουν άλλο στόχο από την καλύτερη δυνατή ανάγνωση των σχηµάτων στην επιφάνεια
των υλών. Όµως, οι αναγνώσεις που προτείνει είναι και συνειδητά πολλαπλές. Θέτοντας συχνά
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το υποβοηθητικό της σχέδιο γύρω από ένα επιλεγµένο σταθερό σηµείο, επιτυγχάνει
τη συµµετοχή του δεδοµένου σηµείου και σε άλλες εικόνες-ιστορίες.
Η δηµιουργία ενός video clip αρχικά επεξεργασµένου ψηφιακά, σαφώς χωρίς πρόθεση
οικειοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών συστηµάτων για την ανανέωση της εικαστικής
της έκφρασης, αλλά µόνον µε τη λογική της χρησιµοποίησης ενός συστήµατος
που της παρέχει την καλύτερη δυνατή εικονογράφηση µιας παλιάς µεθοδολογίας, επιτρέπει
στη Ρένα Παπασπύρου να προβάλλει το σκεπτικό και τη λογική του έργου της.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να µην παρασυρθεί κανείς από την αµεσότητα
και την φαινοµενική απλότητα µε την οποία δείχνει διατεθειµένη να εξηγήσει τα πάντα.
Είναι αλήθεια ότι η σύνδεση µε τα παιδικά γραφιστικά παιγνίδια των κρυµµένων εικόνων
στις εφηµερίδες είναι προφανής, όπως είναι επίσης αλήθεια ότι η «παγωµένη» τηλεοπτική
εικόνα που προβάλει αλλεπάλληλες εικόνες στο σταθερό φόντο της, εναλλασόµενες,
σύµφωνα µε τη µετατόπιση της γραφής γύρω από τη σταθερή κηλίδα µιας µικρής ψηφίδας
του µωσαϊκού, έτσι ώστε αυτή να µετατρέπεται ανάλογα σε µάτι σκύλου, ουρά γάτου,
φύλλωµα δένδρου κ.λπ., µπορεί να εκληφθεί ως πρωτόλεια µορφή video επεξεργασίας.
Όµως, η «εύκολη» αυτή παρουσίαση προδίδει, εκτός από την απόλυτη κατοχή ενός
προσωπικού αυθεντικού λεξιλογίου και τη δυνατότητα πλαστικής ερµηνείας κάποιων εννοιών,
και όλο το µεγαλείο της ζωγραφικής πράξης. ∆ιότι, ενώ βρίσκεται «εγκλωβισµένη» σ’ ένα
πεπερασµένο πλαίσιο, η καλλιτέχνις κατορθώνει να εφοδιάσει το έργο της µε µία παράδοξη
δυνατότητα που συνδυάζει τη συλλογική αναγνωσιµότητα µε µια συνεχή µεταβλητότητα
που οφείλεται σε καθαρά υποκειµενικούς παράγοντες.
Η Ρένα Παπασπύρου µε τρυφερότητα αλλά και αποφασιστικότητα συνεχίζει να ψάχνει
τις ύλες της, έτσι όπως τυχαία τις συναντάει, όχι ως ready made, αλλά ως εν δυνάµει
ζωγραφικές επιφάνειες, πεδία προβολής εικόνων. Το έργο της ουσιαστικά ξεκινάει όταν
αποσπάει το υλικό από τον χώρο εύρεσής του. Γιατί επεµβαίνει σ’ αυτό σ’ ένα µετα-χρόνο,
προσδίδοντας µε την επέµβασή της στο τυχαίο εύρηµα το κύρος και τη βαρύτητα του έργου
τέχνης. Η ιδιαιτερότητα και η ιδιοµορφία του υλικού την οδηγούν στα θέµατά
της και τα ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά των επιµέρους επιφανειών όχι µόνον
της υπαγορεύουν τον κατάλληλο ζωγραφικό ή πλαστικό χειρισµό αλλά και συµµετέχουν
αυτόνοµα και ενεργά στη σύνθεση της τελικής εικόνας. Έτσι από τα «Eπεισόδια στην Ύλη»
της δεκαετίας του ’70 µέχρι τις «Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες» του 1996-1997
παρακολουθούµε πώς από την απλούστατη µορφή της επισήµανσης
των µικροχαρακτηριστικών τής κάθε επιφάνειας προχωράει στην περι-γραφή, δηλαδή
τη σχεδίαση των τυχαίων σχηµάτων στις επιφάνειες.
Στα πρώτα έργα, στις «Γεωγραφίες» και εν συνεχεία στα «Μαγικά ∆ωµάτια», παρεµβαίνει
σε µεγάλες επιφάνειες µε ζωγραφικές ή άλλες προσθήκες που ενισχύουν αυτό που
θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «εικονοποιητική δυνατότητα της ύλης». Στα «Baalbeks»
η έντονη χρήση του όγκου υπαγορεύεται από τον ανάγλυφο χαρακτήρα των αποτοιχισµένων
επιφανειών. Το ίδιο συµβαίνει και στις «Φωτιές στην Πόλη», όπου η προσθήκη του ηλεκτρικού
φωτός ενισχύει την εντύπωση της φλόγας. Στις «Συνειρµικές Εικόνες» τα µωσαϊκά πλακάκια
δε βρίσκονται στη συνήθη οριζόντια θέση τους στο δάπεδο, αλλά τοποθετούνται κάθετα
στο χώρο, στον τοίχο ή σε αναλόγια σαν ανοιχτά βιβλία, µε στόχο να ενισχυθεί
η αναγνωσιµότητά τους.
Στις «Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες» τα διαφορετικής προέλευσης και ύλης στοιχεία
του έργου της, τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο σε ενότητες, συνθέτουν φανταστικές
ιστορίες, που καθένας µπορεί µόνος του να φτιάξει ξεκινώντας στην τύχη από κάποια φόρµα
που η καλλιτέχνις φρόντισε επιµελώς να προβάλει. Έτσι η κάθε ενότητα µπορεί να «διηγείται»
µία περιπέτεια, να περιγράφει ένα τοπίο ή να σηµατοδοτεί µία διαδροµή, αυτοτελώς ή
σε συνδυασµό µ’ αυτήν που προηγείται, µ’ αυτήν έπεται ή ακόµη και µε τις δύο. Οι ιστορίες
µεγαλώνουν, οι συνθήκες περιπλέκονται ή εξοµαλύνονται αυθαίρετα, όπως αυθαίρετη είναι
και η δηµιουργική προσφορά.
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KATERINA KOSKINA

Η Ρένα Παπασπύρου, στη µέχρι σήµερα διαδροµή της, µας υπενθυµίζει µε πρωτοφανή
σεµνότητα ότι η δηµιουργική πράξη και διαδικασία είναι το αποτέλεσµα ενός θείου
χαρίσµατος. Ο καλλιτέχνης όµως δεν εφευρίσκει, αναφέρεται πάντα σε κάτι.
∆εν ανακαλύπτει, αλλά µνηµονεύει και προσφέρει. Η ίδια σ’ αυτόν το ρόλο δεν αντιπαραθέτει
τον εαυτό της, αλλά µας συµφιλιώνει µε την ποιητική πράξη και µας εξοικειώνει µε τα έργα
της, δίνοντάς µας έστω και άµεσα ένα ρόλο ενεργό. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι
κατορθώνει να µας πείσει ότι πρόθεσή της δεν είναι µόνο η αναγνώριση και η κατανόηση
του έργου της αλλά η προσέγγιση του χώρου της τέχνης, από τον κοινό δίαυλο της ύλης
και της εν δυνάµει ποιητικής της ικανότητας.
Κατερίνα Κοσκινά
Ιστορικός Τέχνης - Μουσειολόγος

Αναδηµοσίευση από τον κατάλογο Papaspyrou, Αθήνα 1998

Matter as a bearer of images

1. Les carnets de

Leonardo da Vinci.

Préceptes du peintre.
M. S. 2038. Bibl
Nationale 22V.
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Rena Papaspyrou’s oeuvre is divided into units. From the “Magic Rooms” and “Baalbeks”
to the more recent “Shor t Self-Contained Stories,” what distinguishes her work in its
entirety is her obsession with staring at and describing forms that have been created due
to the type and texture of the materials she uses. However, what separates Papaspyrou
from those other ar tists in the international arena who, mainly in the 50s, turned to various
“ready” materials (nouveau realisme, ar te povera, art brut, etc), is that her interest does not
focus simply on the use of identical, available materials. What interests her most
is the matter, the material per se, as a bearer of image. This creative process began for her
with the identification of the material and then with her own subser vient drawing of forms
on the selected sur face, which led to images that presented themselves to her to a large
extent ready from the matter itself.
Papaspyrou has worked in this direction with a rare consistency and persistence while
dynamically renewing her personal idiom, not deviating even slightly from the dominant idea
of the image whose meaning is intensified by the presence of some mental and formal
constants she has set. With the assistance of these constants, she negotiates concepts
such as those of the imaginar y, the real and the invented through the impression
of a random image and its elevation to reality, albeit coincidental or by chance.
Papaspyrou may have found a kindred approach in Leonardo’s writings: “that you should
look at cer tain walls stained with damp or at stones of uneven color. If you have to invent
some setting you will be able to see in these the likeness of divine landscapes, adorned
with mountains, ruins, rocks, woods, great plains, hills, and valleys in great variety….”1
The search for and reading of images in matter may be a common cognitive process
of the subconscious completely connected to the mechanisms of association. But what
differentiates Papaspyrou’s practice from the usual treatment of a form is her aesthetic
approach and poetic presentation. Using a clearly painterly albeit unconventional method,
she locates and indicates physical incidents and outlines them either in reference to a large
unified sur face (wood, sheet metal, wall, terrazzo floor, etc) or juxtaposes dif ferent
materials, thus creating a polyvalent mental and aesthetic puzzle. The way she handles all
this has as one objective: the best possible reading of the shapes in the sur face
of the matter. Yet, the readings she of fers are consciously multiple. By frequently placing
her subordinate drawing around a chosen fixed point, she achieves the par ticipation
of the given point in other pictorial stories as well.
Papaspyrou subsequently created a digitally manipulated video clip but clearly had no
intention to appropriate contemporar y technological systems to renew her visual
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expression. Her sole reason was that this system afforded her the best possible illustration
of an old methodology, enabling her to put forward the thinking and logic behind her work.
One has to be especially careful to resist being taken in by the immediacy and apparent
simplicity by which Papaspyrou seems disposed to explain ever ything. It’s true that
the connection with children’s pictorial games of “connect the dots” is obvious, just as
it’s also true that the “frozen” television picture that projects successive images on its
stationar y background, alternating, according to the displacement of drawing around a fixed
speck of a small terrazzo stone, so that it is transformed, accordingly, into a dog’s eye, a
cat’s tail, a leaf on a tree, etc, can be mistaken for an early form of video process. However,
this “easy” presentation not only betrays the absolute possession of a genuinely personal
vocabular y and the possibility for a visual interpretation of cer tain notions, but also all
of the majesty of the pictorial act. Because, although she has “confined herself” to a finite
context, Papaspyrou manages to supply her work with the paradoxical possibility to combine
collective readability with an ongoing mutability that is due to purely subjective factors.
With tenderness as well as decisiveness, Papaspyrou continues to search in her materials
as she randomly encounters them, not as ready-mades, but as potential painting sur faces,
fields of projected images. Her work essentially begins when she detaches the material from
the place where it was found. Because she intervenes in this in meta-time, giving
it the chance, with her inter vention, to find the prestige and significance of a work of ar t.
The par ticularity and idiosyncrasy of the material guides her to its subject matter.
The par ticular morphological characteristics of the individual surfaces not only dictate to her
the appropriate painterly or sculptural treatment but also par ticipate independently
and actively in composing the final picture. Thus, star ting with the “Episodes in Matter”
in the 70s through the “Shor t Self-Contained Stories” in 1996-1997, we’ve monitored how
from the simplest form of marking the micro-characteristics of each surface, Papaspyrou
progressed to outlining, to drawing the random shapes on the surfaces. In her earliest works,
the “Geographies,” and the subsequent “Magic Rooms,” she intervened in large sur faces
with painting and other additions that reinforced what we could call the “illustrative potential
of matter.” In “Baalbeks,” the strong use of mass was dictated by the relief character of
the surfaces of the detached walls. The same thing occurred in “Fires in the City,” where the
addition of electric light intensified the impression of a flame. In “Associative Images,” the
terrazzo tiles were not found in their usual horizontal position on the floor. Instead they were
placed vertically, on the wall or on stands like open books so as to enhance their readability.
In the “Shor t Self-Contained Stories,” the elements of different origin and matter
in her work, placed one next to the other in groupings, composed imaginar y stories,
which anyone could create on one’s own, star ting at random from some form that
Papaspyrou has carefully highlighted. Thus each grouping could “narrate” an adventure,
describe a landscape or mark a route, self-contained or in combination with the one
that preceded it, with the one that followed or even with both. The stories grow;
the conditions get thorny or level out arbitrarily, just as the creative offering is arbitrar y.
Throughout her development, Rena Papaspyrou has reminded us with unprecedented
modesty that the creative act and process is the result of a divine gif t. The ar tist, however,
does not invent; she is always referring to something. She doesn’t discover, but quotes
and of fers. Papaspyrou in this role does not juxtapose herself. Instead she reconciles us
with the poetic act and familiarizes us with her ar tworks, giving us albeit indirectly an active
role. But most impor tantly, she manages to convince us that her intention is not only
the reading and understanding of her work, but the approach to the realm of ar t from
the common channel of matter and the potential poetr y of ability.
Katerina Koskina
Art historian - Museologist

First published in the catalogue Papaspyrou, Athens 1998
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ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Το τυχαίο στη µονιµότητα µιας ιστορίας
Όχι, δεν πρόκειται για αφήγηση, αλλά για οπτικά σήµατα που εµφανίζονται τυχαία,
εγκαθίστανται και έχουν τη δυνατότητα της εµπλοκής στο συλλογικό συνειδητό
της ιστορίας της τέχνης. Η Ρένα Παπασπύρου, οι τυχαίες εικόνες στην ύλη και τα επεισόδια
που εγγράφονται στον χρόνο.
Όσο για την ιστορία...
Είναι και αυτή µια ιστορία της τέχνης που γράφεται, ξαναγράφεται, εµµένει και επιµένει.
Τοπική ή διεθνής, λίγο µε ενδιαφέρει.
Αναζητώντας το αίτιο, παράγεται το ενδιαφέρον της διαδροµής που την δικαιώνει.
Σε ποιο κοµµάτι της κοινωνίας αντιστοιχεί η ατοµική δικαίωση; Φαντάζοµαι ότι η κάποια
ωριµότητα µας επιτρέπει έως και να αδιαφορούµε.
Στα οµοειδή αίτια, εξάλλου, κάποια προηγούνται και κάποια έπονται, µας είπε κάποτε
ο Αριστοτέλης, εξηγώντας µας ότι άλλο αναγνωρίζει ως αίτιο ο αγαλµατοποιός και άλλο
ο Πολύκλειτος. Το λαµβάνουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψη και παύουµε να ανησυχούµε.
Να αναζητήσουµε, τώρα, το κίνηµα εντός του οποίου θα το εντάξουµε, να δούµε
τις τάσεις και τις διαθέσεις των νοητικών και οπτικών σηµείων, τον χώρο των εν δυνάµει
per formances, των video-walls, των κόµικς; Μήπως να το διεθνοποιήσουµε συνδέοντάς
το µε τους Kostianky (Igor και Svetlana) που ασχολούνται µε την συναρµολόγηση
του απολεσθέντος οίκου στη Νέα Υόρκη, ή µε τους καλλιτέχνες της Άπω Ανατολής, όπως
τον Takaski Narahara που η σκληρή ύλη του διαθέτει σηµάδια ή τον Chong Hyun που
η ζωγραφική του ύλη καθοδηγείται από ελάχιστα τυχαία σήµατα-δράσεις; Ιστορικό λάθος.
Οι προαναφερόµενοι ανήκουν στην δεκαετία 1990, και η Παπασπύρου αναζητά τα σηµάδια
της ύλης από το 1965.
Υπάρχει η κοινή καταγωγή στην υπόθεση του µοντερνισµού, του σηµαντικότερου
επαναστατικού κινήµατος της ιστορίας (όσο και η Αναγέννηση) και η προσωπική διαχείριση
των πραγµάτων.
Θα ισχυριστώ, και όχι µόνο εγώ προσωπικά, ότι σε µερικούς καλλιτέχνες, και φυσικά
στην Παπασπύρου, ταιριάζει αυτό που λέει ο James Joyce στο Πορτραίτο του καλλιτέχνη,
ότι η πνευµατική ιδιοτυπία είναι δυνατότερη εκτός κινηµάτων.
Πάµε, λοιπόν, στην Αθήνα, στο τέλος της δεκαετίας του 1960, σε ένα κλίµα
ανοικοδόµησης, εκµοντερνισµού, εσωτερικής µετανάστευσης και φαγωµάρας ανάµεσα
στους ρεαλιστές και τους ανεικονικούς, εποχή όπου η αθωότητα δεν επέτρεπε συγκλήσεις,
παρά µόνο στην αντιµετώπιση του κοινού εχθρού, της δικτατορίας.
Η Ρένα Παπασπύρου, από τότε, δουλεύει µε τα ψηφιδωτά και τις κοµµένες φόρµες
του κεραµιδιού, µε τις φωτοτυπίες και παρατηρεί τους σχηµατισµούς. Ήδη, η επιλογή
έχει αποφασιστεί.
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Όσο και αν ψάξουµε, πίσω, στα λίγα ντοκουµέντα της εποχής, θα τη βρούµε πάντα
να αναζητά σε υλικά και τοιχία, σπίτια και αποσπάσµατα σπιτιών, τις δυνατές αµφιβολίες
και συγκινήσεις που γνωρίζει ο καλλιτέχνης, ψάχνοντας και οργανώνοντας χώρους που δεν
έχουν ακουµπήσει άλλοι.
Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η δουλειά από τότε έως σήµερα είναι συνεχής
και συνεπής ως προς το ίδιο αίτηµα. Η εικόνα στην ύλη, η οπτική εµµονή στην παρατήρηση
και η προέκταση των µορφών µε ζωγραφικά µέσα.
Η τυχαία εικόνα, αυτή που ανακαλύπτεις παρατηρώντας ακόµη και την ύλη
των καθηµερινών και οικείων, δρα καταλυτικά. Θα το δούµε στις αποτοιχίσεις, θα το δούµε
στα «Μαγικά ∆ωµάτια» και τα «Baalbeks», στα µωσαϊκά, στους µοναδικούς χάρτινους
τοίχους. Είναι τα τυχαία οπτικά ερεθίσµατα που την ωθούν να επέµβει, να διαχειριστεί
τα επεισόδια της ύλης, να τα τροποποιήσει, έτσι ώστε να διεκδικήσει τον προσωπικό µύθο
στη ρωγµή της ιστορίας των κτιρίων. Ισχυροποιώντας τα ευρήµατα, και διατηρώντας καλά
την απόσταση ανάµεσα σ’ εκείνα και την επέµβαση που θα ακολουθήσει. Έτσι, το υπάρχον
και το εύρηµα, το παλιό και το νέο συνυπάρχουν µε τρόπο ώστε να εντείνεται η διαλεκτική
δράση τους, δράση ως στοιχεία αυτόνοµα.
Στο flashback που κάνει σήµερα η Παπασπύρου µε την έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, µετέχω µε ένα flashback στο αρχείο και κυρίως στη µνήµη µου. Πάντα
εµπιστεύοµαι τα έργα τα οποία θυµάµαι, µήνες και χρόνια µετά την πρώτη επαφή µαζί
τους. Και αθωώνω τη µνήµη µου, για εκθέσεις και έργα που ακύρωσε, λίγες ώρες µετά
την συνάντηση. Ή λίγα λεπτά µετά την έξοδο από την γκαλερί...
Ο υπολογιστής, πάντως, µου δίνει από το 1990 έως σήµερα, τον αριθµό 32 αναφορών
στο όνοµα Ρένα Παπασπύρου. Αυτό µου οργανώνει τη σκέψη, και βλέπω τη δουλειά,
µε διάθεση να σας µεταφέρω την ανάµνησή της, µέσα από τέσσερις εκθέσεις-έργα
που µπορώ να περιγράψω µε κάθε λεπτοµέρεια. Είναι εξάλλου, εκείνα τα οποία συνθέτουν
τον κορµό της δουλειάς της, άσχετα µε τις όποιες άλλες διεργασίες πριν και µετά
το συγκεκριµένο αποτέλεσµα.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ. Είναι στο «Επίκεντρο» στην Πάτρα, τον Ιανουάριο του 1990 έναν εκπληκτικό

πολυσήµαντο χώρο οργανωµένο από την Αγγελική Αντωνοπούλου και τον Γαβρήλο Μιχαήλ.
Εκεί, η κυβοειδής αντίληψη του χώρου συµβιώνει µε την δουλειά της Παπασπύρου πάνω
στο ζήτηµα των αποτοιχίσεων, τα επεισόδια στην ύλη, τις µορφές και τη δυνατότητα αλλαγής
των στοιχείων, την αντικειµενική µατιά και τον προσωπικό µύθο.
Η ύλη που έχει αποτοιχίσει, λειτουργεί ως ένα τελάρο που έχει προετοιµαστεί από
το χρόνο, µε δοσµένα τα ίχνη και τις νύξεις του. Τοποθετείται στο πλαίσιο των ελευθεριών που
κατοχύρωσε ο µοντερνισµός, οργανώνεται ωστόσο στη σχηµατική µνήµη του χρόνου και τη
διαλεκτική κελύφους-περιεχοµένου. Έτσι κάπως, η ιστορία της σύγχρονης τέχνης και η ιστορία
του ανθρώπου, η ακραία δηλαδή καταγωγή της δουλειάς, ενσωµατώνονται η µία στην άλλη.
Αποτοιχίζοντας, η Παπασπύρου φέρνει στην επιφάνεια ένα ήδη ζωντανό περιβάλλον του
οποίου η µατιέρα αλλάζει χώρο. Είναι κρίµα ότι τα πράγµατα βαφτίζονται ενίοτε αυστηρά, ως
ζωγραφικά, γλυπτικά ή θεατρικά, δεδοµένου ότι αυτή η δράση ενέχει την τελετουργία η οποία
καθοδηγείται από τυχαία ευρήµατα. Είναι µια αργή κίνηση του σώµατος και του χεριού
που ανακαλύπτει, αποκαλύπτει και αναζωογονεί, δίδοντας στο παλιό υλικό την αξία του
παρόντος χρόνου που το είδος της επέµβασης θα του επιτρέψει να υπάρχει και στο µέλλον.

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ. Γκαλερί Κρεωνίδης, 1994. Ένας χώρος 21 τετραγωνικών µέτρων,

δηµιουργείται εντός του χώρου της γκαλερί. Είναι ένα κλειστό δωµάτιο όπου κάποιος µπορεί
να βαδίσει, να ψάξει στις εσοχές τα θέµατα που προτείνει η Παπασπύρου, αλλά και να
δηµιουργήσει τα δικά του. Όλα αυτά συµβαίνουν µέσα από τη χρήση και την παρατήρηση
µιας πλάκας µωσαϊκού δαπέδου, φτηνό υπερχρησιµοποιηµένο προϊόν στα παλιά σπίτια
και τις κουζίνες των µεσοαστικών πολυκατοικιών των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων.
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Το είδος δηλαδή που σήµερα αναπαράγει το σύγχρονο σκληρό βιοµηχανικό design.
Μια δεύτερη εγκατάσταση, 5 σιδερένια τραπέζια µε 70 µωσαϊκές πλάκες τοποθετηµένες
η µία πλάι στην άλλη, σαν παλιές πολύτιµες φωτογραφίες.
Είναι η συνέχεια των «Εικόνων στην Ύλη», των «Μαγικών ∆ωµατίων», των «Baalbeks»
των αποτοιχίσεων, όπου πάλι εµπλέκεται η παρατήρηση του µατιού που ερεθίζει
τη σκέψη, δίνοντας αξία σε ότι προχωρεί το χέρι ως την κρύπτη του µυστηρίου
που ορίζει τη νέα γέννηση.
Έτσι, η οµοιοµορφία και τα πολλά χρώµατα δεν ακυρώνουν την επισήµανση των εικόνων.
Η όλη επέµβαση εδώ µοιάζει µε µια προ-κόµικς κατάσταση, µια εικονογράφηση όπου,
βλέποντας τα χείλη συµπληρώνεις το στόµα και µετά το κεφάλι. Με µια ελάχιστη επέµβαση,
δηµιουργούνται θέµατα αναγνωρίσιµα όπως, ζώα, δέντρα, άνθρωποι, θέµατα
που αναπτύσσονται στο δικό τους χώρο. Το ένα πλακάκι δίπλα στο άλλο, κάνει µια νοητική
αναπαραγωγή σε διάταξη. Με δύο λόγια, η ελάχιστη επέµβαση στο βαρύ υλικό θίγει, εκτός
των άλλων το ζήτηµα του «non finito» από τον καλλιτέχνη, που αφήνει στον ενεργό θεατή
τη δυνατότητα να συνεχίσει στο παιγνίδι των εικόνων. Παράλληλα, η αφή και ο ήχος
της κίνησης δηµιουργούν µια άλλη επικοινωνία, µέσα από διευρυµένους κώδικες εικαστικών
χειρονοµιών και συµπεριφορών.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗ. Είναι ο «Τοίχος», στον πεζόδροµο της οδού Βαλαωρίτου, µέσα και έξω από

την γκαλερί «7», τον Ιανουάριο του 2001.
Η Ρένα Παπασπύρου επιστρέφει στις αποτοιχίσεις που δουλεύει από το 1970, εγκλείει
τις εµπειρίες που έχει κοινοποιήσει στις δεκαετίες 1980 και 1990 και καταλήγει σε ένα videowall, ένα έργο εν δυνάµει per formance που ορίζεται στη λογική του µνηµειακού του δικού
µας χρόνου.
Η Παπασπύρου δρα ως αρχαιολόγος που διασώζει το πολύτιµο µε δύο αποτοιχίσεις,
στο Λαύριο και στου Ψυρρή. (Γνωρίζουµε, ήδη, ότι η πρώτη αποτοίχιση έχει γίνει στο σπίτι
τής οδού Στίλπωνος 7 και έχει εκτεθεί στο «∆εσµό» στη δεκαετία του 1970.)
Μπαίνω στον πειρασµό να αντιγράψω επακριβώς από το κείµενο µου που δηµοσιεύτηκε,
την ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου στην Ελευθεροτυπία.
Το έργο της Παπασπύρου εξαιρετικής ευαισθησίας και δύναµης µπορεί να ιδωθεί ως ένα
από τα οριακά έργα που έχουµε δει τα τελευταία χρόνια, όχι υποχρεωτικά και στενά στο τόπο
µας. Που θα το κατατάξουµε; Αντέχουµε την πρόκληση να το δούµε στο πλαίσιο της διεθνούς
δηµιουργίας; Στο είδος της ρητορικής ερώτησης, η απάντηση είναι γνωστή. Και βέβαια, ναι.
Αν κοιτάξουµε γύρω µας, υποχρεωτικά θα ψάξουµε λίγο τον τρόπο µε τον οποίο άλλοι,
διεθνείς καλλιτέχνες, αντιµετώπισαν ένα ανάλογο ζήτηµα στην δουλειά τους.
Πολύ εύκολα, µπορεί να συλλογιστούµε τη δουλειά του Igor Kostianky και της γυναίκας του
Svetlana που φτιάχνουν και ξαναφτιάχνουν τους απολεσθέντες οίκους τους στη Νέα Υόρκη
όπου ζουν, αλλά αυτό γίνεται µόλις το 1990, όπως εξάλλου και κάποιες ανάλογες επεµβάσεις
από νεότερους άγγλους καλλιτέχνες. Πάντα στη δεκαετία του 1990, υπάρχει η δουλειά του
Takaski Narahara που στη σκληρή ύλη του αναζητεί και επισηµαίνει τα σηµάδια, αλλά και του
Chong Hyun, που η ζωγραφική του ύλη καθοδηγείται από ελάχιστα τυχαία σήµατα-δράσεις.
Φυσικά και θα καταλήξουµε σε εκείνη τη µελαγχολική διαπίστωση (έρχεται κάθε φορά
που βρισκόµαστε µπροστά σε ένα έργο το οποίο ξεπερνά το καλό, το ενδιαφέρον, το εντός
πλαισίου) ότι η ελληνική δεκαετία του 1970 έχει χαθεί για τον διεθνή χώρο, όπως εξάλλου
και η αµέσως επόµενη.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. «Η απόλυτη ορατότητα µε τυφλώνει» στην γκαλερί Gazon Rouge, το 2006.

Η τυχαία εικόνα που απασχολεί την Παπασπύρου, η οποία στη συνέχεια σχηµατοποιείται
µέσα από νοητικές και οπτικές διεργασίες, εδώ παίρνει τη φόρµα του τοίχου που χτίζεται
εξαρχής µε χιλιάδες µικρά χαρτιά. Κατά κάποιο τρόπο, η εικόνα στην ύλη εξελίσσεται
και µεταβάλλεται σε η ύλη της εικόνας.
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Η ποιητική δύναµη της εύθραυστης δοµής, γίνεται ανάγλυφο µνηµειακό γλυπτό,
µε γραµµικό τρόπο εκτέλεσης που απεικονίζει επιµέρους επεισόδια προσώπων, πτυχώσεις
και φωτοσκιάσεις ενός «µαΐστρου» τόσο παλιού και τόσο σύγχρονου.
Και εδώ σταµατώ και σας παραπέµπω στο κείµενο του Max Ernst «Πέραν
της Ζωγραφικής» [βλ. εδώ, σελ. 42], που µιλά για το συµβολισµό της εµµονής των οπτικών
προκλήσεων κάθε ύλης που βρίσκεται αντιµέτωπη στο οπτικό πεδίο. Ο δάσκαλος
του µοντέρνου, ερµηνεύει την µανία του να παρατηρεί, και µέσω της παρατήρησης
να δηµιουργεί εικόνες έως και παραισθησιακές, µε την άποψη του Boticelli ότι πετώντας
σ’ έναν τοίχο ένα σφουγγάρι που έχει ρουφήξει διάφορα χρώµατα, θα γίνει ένας λεκές
όπου µπορεί να δει κανείς ένα ωραίο τοπίο.
Τα πράγµατα µπορεί και νάναι απλά, καθώς η ιστορία επαναλαµβάνεται οι αποκαλύψεις
επανέρχονται. Ο καλλιτέχνης θα συνθέτει χώρους µε αγίους και δαίµονες, µε θεάµατα
και ευρήµατα, µε φαντασιώσεις και εφευρήµατα, ώστε να παρηγορεί τους προσωπικούς
του φόβους.
Η Ρένα Παπασπύρου, εµµένει, επιµένει, στο ζήτηµα της εικόνας που αναδύεται,
ανανεώνοντας την τέχνη και τους δαίµονές της, παραδίδοντας ένα στερεό υλικό πλήρες
ευτυχισµένων φαντασµάτων.
Μαρία Μαραγκού
Κριτικός Τέχνης,
∆ιευθύντρια Κέντρου Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνου
Ιανουάριος 2009
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MARIA MARAGOU

Randomness in permanence: A story
No, I’m not referring to a narrative, but to those pictorial shapes that appear at random,
establish themselves and have the potential of becoming involved in the collective
consciousness of ar t histor y. I’m referring to Rena Papaspyrou, the random images
in matter, and those incidents that are registered in time.
As for the stor y:
This is also a stor y, a history, a histor y of ar t that is written, rewritten, persists
and endures.
Domestic or International, it’s of little interest to me.
The search for the reason generates the interest in the progression that vindicates it.
To which par t of society does individual vindication correspond?
I imagine that a cer tain maturity enables us to at least be indif ferent.
Besides which, Aristotle once said that, with equivalent reasons, some precede
and others follow, explaining that a statue carver recognizes one thing as a reason
and Polycleitus something else. We take this into account most seriously, and cease to worr y.
Should we now search for the movement in which to include this, to look at
the tendencies and dispositions of mental and visual marks, the space of potential
per formances, video-walls or comics?
Perhaps we should internationalize it, connecting it with Igor and Svetlana Kostianky,
who are involved with assembling the demolished dwelling in New York, or with ar tists from
the Far East, such as Takashi Narahara who finds signs in hard matter, or Chong Hyun
whose painting substance is guided by minimal random marks and incidents? This would
be historically incorrect. Those ar tists belonged to the nineties, and Papaspyrou has
searched for signs in her matter since 1965.
There, however, is a common origin in the case of modernism, the most impor tant
revolutionar y movement in history (as impor tant as the Renaissance) and the personal
handling of things.
I maintain – and I’m not alone – that what James Joyce says in his Portrait of the Artist
suits some ar tists and naturally Papaspyrou: intellectual individuality has more power
outside of movements.
So, let’s go back to Athens in the late 60s, to a climate of reconstruction, modernizing,
domestic migration and infighting between the realist and nonrepresentational ar tists – an
era when innocence permitted convergences only when confronting the common enemy:
the dictatorship.
It was then that Rena Papaspyrou began working with terrazzo flooring, broken roof tiles,
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and photocopies and obser ving their patterns. She had already made her choice.
As far back as we search, in the few documents that exist from that period, we find her
constantly searching in matter and in walls, houses and fragments of houses for
the power ful doubts and sensations that the ar tist knows when looking and operating
in places yet untouched by others.
One could claim that her work from that time to present day has been constant
and committed to the same demand: the image in matter, the visual obsession to obser ve
and extend these forms through painting.
The random image one discovers by observing even the most familiar and commonplace
matter acts as a catalyst. We can see it in her “detached walls,” the “Magic Rooms” and the
“Baalbeks,” in the terrazzo mosaics, and in her unique paper walls. These are the random
visual stimuli that compel her to inter vene, to manage these episodes in matter, and to alter
them in order to lay claim to the personal myth that lies in the crack in the history of these
buildings. She reinforces these finds by maintaining a good distance between them
and the inter vention that follows. Thus the existent and the discover y, the old and the new
coexist in a way that intensifies their dialectical action as autonomous elements.
Papaspyrou’s current retrospective at the Macedonian Museum of Contemporar y Ar t
is a flashback for me, to my archives and my recollections. I always believe in the ar twork
that I remember months and years af ter my first contact with it. And I exonerate my memor y
for exhibitions and artwork that it has wiped out just a few hours af ter the encounter, or
a few minutes af ter leaving the galler y. My computer, however, gives me thir ty-two
references to the name Rena Papaspyrou from 1990 to today.
This organizes my thoughts and I see the work with the intention to transmit its
recollection via four exhibitions and projects that I can describe in complete detail. Besides
which, those are what compose the body of her work, regardless of any other processes
preceding or following the specific outcome.

THE FIRST EXHIBITION took place in Patras, in Januar y 1990, at the Epikentro,

an extraordinary, highly significant exhibition space run by Angeliki Antonopoulou
and Gavrilos Michail.
There, the cubist approach of the space paralleled Papaspyrou’s work and her concerns:
“detached walls,” episodes in matter, forms and the potential to alter elements,
the objective gaze and the personal myth.
The matter that had been detached from the wall functioned as a canvas that had been
prepared by time, imbued with its traces and nuances. It was located in the context
of the freedoms secured by modernism, organized nonetheless in the schematic memor y
of time and the dialectical shell of content. Thus in some way, contemporar y ar t histor y
and human histor y, i.e. the ultimate origin of work, are embodied in one another.
Buy detaching matter from walls, Papaspyrou brought to the sur face an already living
environment whose texture altered space. It’s a pity that things are sometimes strictly
baptized as painting, sculpture or stage design, since this practice embodies the ritual
driven by the chance find. It is a slow movement of the body and the hand, which uncovers,
discovers and revives, giving old matter the value of present time where this type
of inter vention will permit it to exist in the future as well.

THE SECOND EXHIBITION was at Kreonidis Galler y, Athens, in 1994. Here, Papaspyrou

created a second space of twenty-one square meters inside the galler y space. It was a
closed room into which one could walk, with niches in which one could hunt out
the subjects Papaspyrou proposed, as well as create one’s own. All this occurred though
the use and observation of the terrazzo floor-tile, a cheap product, overused in the older
houses and kitchens of middleclass apar tment buildings from the early postwar years –
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the type that is now reproduced in contemporar y hard industrial design. A second
installation consisted of five iron tables with seventy terrazzo tiles placed next to each other,
like precious old photographs. This was the continuation of the “Images through Matter,”
the “Magic Rooms,” the “Baalbeks,” and the detached walls, which once again involved
the eye’s obser vation that stimulates thought, giving value to whatever advances the hand
as the crypt of the myster y that defines the new bir th.
Thus the uniformity and the many colors don’t cancel out the marking of the pictures.
The entire intervention here resembled a pre-car toon state of affairs, an illustration
in which you see the lips, and then complete the mouth and af ter that the head. With
minimal inter vention Papaspyrou created recognizable motifs such as animals, trees,
people – subjects that developed within their own spaces. The one tile next to the other
made a mental reproduction in order. In shor t, with her minimal intervention in the heavy
material, the ar tist touched upon the issue of non finito, allowing the active viewer the
possibility of continuing the game of images. At the same time, the touch and the sound of
movement created another image by expanding the codes of visual gestures and behaviors.

THE THIRD EXHIBITION was the “Wall”, inside and outside Galler y 7 on Zalakosta Street

in Januar y 2001.
Here Papaspyrou returned to the wall detachments that she’d worked on since 1970.
She condensed the experiences that she’d made known in the 80s and 90s, ending up
with a video-wall, a potential per formance that was determined in the logic
of the monumental of our own time.
Papaspyrou behaved like the archeologist who rescues something precious in two wall
detachments, one in Lavrio and one in Psyrri. (We know that the first wall detachment
occurred at 7 Stilponos Street and was exhibited at Desmos Galler y in the 70s.)
I’m tempted here to quote my review, published Monday, 22 Januar y in the newspaper
Eleftherotypia. Papaspyrou’s work of exceptional sensitivity and power can be viewed
as one of the most significant we’ve seen in recent years, and not necessarily confined
to the borders of Greece. How does one classify it? Can we resist the provocation to view
it in the context of international ar t? As a rhetorical question, the answer is of course yes.
If we look around us, we have to explore a bit the way in which other international ar tists
dealt with similar issues in their work.
We can readily contemplate the work of Igor and Svetlana Kostianky, who built
and rebuilt demolished houses in New York, where they live, but this occurred in the 90s,
as did similar inter ventions by younger English ar tists. Again in the 90s there was the work
of Takashi Narahara, who searched for and noted the signs in hard matter, as well as Chong
Hyun whose painterly matter was driven by minimal random signs and actions.
Of course we arrive at sad realization (which happens ever y time we find ourselves
before a work that excels in quality and exceeds borders) that Greek ar t of the 70s has
been lost to international histor y, as was at of the 80s.

THE FORTH EXHIBITION, “The ultimate vision makes me blind”, took place at Gazon Rouge

(Athens) in 2006. The random or chance image that concerns Papaspyrou, which in turn
is shaped by mental and pictorial processes, here took the form of a wall that was built from
scratch from thousands of small pieces of paper. In some way, the image in the matter
evolved and was transformed into the matter of the image.
The poetic force of the fragile structure became a monumental relief sculpture,
with a linear manner of execution that depicts individual episodes of persons, features
and shadings of a “mistral” as old as it is contemporar y.
Here, I’ll stop and refer you to Max Ernst’s “Beyond Painting”, which is quoted in this
book [see p. 43] and talks about the symbolism and obsession of visual provocations in
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ

ever y form of matter that one confronts in one’s plane of vision. This master of modernism
interprets his obsession to observe and, through his obser vations, create images and even
hallucinations, with Botticelli’s view that a sponge soaked with various paint colors tossed
against a wall could produce a stain in which one could see a beautiful landscape.
Things may be simple. As histor y repeats itself, revelations reoccur. The artist will
compose spaces with saints and demons, with spectacles and discoveries, with fantasies
and inventions until she appeases her personal fears. Rena Papaspyrou persists and insists
on the matter of the image that emerges, reviving her ar t and her demons, delivering a solid
material full of successful phantoms.
Maria Maragou
Ar t critic,
Director of Contemporary Ar t Centre of Rethymno
Januar y 2009

«Για το πορτραίτο ενός πουλιού»
Ζωγράφισε πρώτα ένα κλουβί
µε ανοιχτή πόρτα
ζωγράφισε µετά
κάτι όµορφο
κάτι απλό
κάτι ωραίο
κάτι χρήσιµο
για το πουλί
µετά ακούµπησε το τελάρο σ’ ένα δέντρο
µέσα σ’ έναν κήπο
µέσα σ’ ένα άλσος
µέσα σ’ ένα δάσος
χωρίς να µιλάς
χωρίς να κουνιέσαι [...]
Όταν το πουλί φτάσει
αν φτάσει
κράτα την πιο βαθιά σιγή
περίµενε το πουλί να µπει στο κλουβί
και άµα µπει
κλείσε απαλά την πόρτα µε το πινέλο

µετά
σβήσε όλα τα κάγκελα ένα ένα
προσέχοντας να µην αγγίξεις κανένα
φτερό του πουλιού.
Έπειτα κάνε το πορτραίτο του δέντρου
διαλέγοντας το οµορφότερο κλαδί του
για το πουλί.
Ζωγράφισε ακόµα το πράσινο φύλλωµα
και τη δροσιά του ανέµου
τη σκόνη του ήλιου
το βόµβο των ζουζουνιών
στη χλόη µια καλοκαιρινή µέρα
κι έπειτα περίµενε να αποφασίσει το πουλί να
κελαϊδήσει.
Αν το πουλί δεν κελαϊδήσει είναι σηµάδι κακό
σηµάδι ότι το έργο είναι κακό
αλλά αν τραγουδήσει είναι σηµάδι καλό
σηµάδι ότι µπορείς να υπογράψεις
και τότε ξερίζωσε απαλά ένα φτερό του πουλιού
και γράψε τ’ όνοµά σου σε µια άκρη του έργου.

Jacques Prévert, Pour faire le portrait d’un oiseau, Paroles (Librairie Gallimard, éditeur)
Μετάφραση Κατερίνα Βαρδάκα

∆εν ξέρω αν η Ρένα έχει υπ’ όψιν της το ποίηµα του Πρεβέρ. ∆εν ξέρω αν καθώς δουλεύει
µε τους µαθητές της σκέφτεται το ποίηµα. Αλλά ακόµα κι αν δε το γνωρίζει, το ποίηµα
µου φαίνεται πως συνοψίζει όσα έχω να πω για την καθηγήτρια µου στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας.
Το πολύχρονο διδακτικό έργο της Ρένας Παπασπύρου αξίζει κανείς να το δει µε προσοχή,
αφενός γιατί είναι σηµαντικό, αφετέρου γιατί αναπτύσσεται παράλληλα µε το επίσης
σηµαντικό καλλιτεχνικό της έργο. Ας µου επιτραπεί µια προσωπική ανάµνηση µιας
και τη θυµάµαι (σε διάλειµµα συνεδρίασης τη συγκλήτου) να σχεδιάζει την εγκατάσταση
των έργων της για την έκθεση στην γκαλερί του Κρεωνίδη το 1994.
Η Παπασπύρου στα χρόνια της διδασκαλίας της είναι παρούσα. Το τονίζω και κυριολεκτώ.
Ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται στη βαθµίδα, η φυσική της παρουσία στα εργαστήρια
της σχολής είναι παροιµιώδης. Είναι ζήτηµα αν στα χρόνια που εργάστηκε στην Α.Σ.Κ.Τ.
απουσίασε µία ή δύο εργάσιµες µέρες. Και πάντα ήταν εκεί όχι µόνο τις προβλεπόµενες ώρες
και µέρες, αλλά και κάθε στιγµή που ένας από εµάς χρειαζόταν τη βοήθειά της. Είναι περιττό
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να εξηγήσω γιατί η φυσική παρουσία του δασκάλου και µάλιστα µε τέτοια πεποίθηση
και σύστηµα λειτουργεί σαν το κατεξοχήν θετικό παράδειγµα σχετικά µε τη σοβαρότητα
του γνωστικού αντικειµένου, δηλαδή της τέχνης.
Εργάστηκε µεθοδικά µε κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, επιµένοντας να αναπτύξει τις ιδέες
του προς την κατεύθυνση που εκείνος προτιµούσε και είχε πάντα προτάσεις για τον τρόπο
που η εργασία µας µπορεί να εξελιχθεί. Κουβέντιαζε µε όλους, από την πρώτη µέρα
των σπουδών µέχρι την τελική παρουσίαση της διπλωµατικής µας εργασίας. Με το µοναδικό
της χιούµορ λέει όσα έχει να πει και γίνεται ακόµα πιο πειστική όταν δεν διστάζει
να κριτικάρει ακόµα και τις δικές τις απόψεις ή επιλογές.
Είναι η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια σε εργαστήριο της Α.Σ.Κ.Τ. Χωρίς καθυστερήσεις
οργανώνει το εργαστήριο της µε γνώµονα τις σύγχρονες ανάγκες της καλλιτεχνικής έρευνας.
Προτείνει όχι µόνο τη µελέτη από το φυσικό για όποιον το επιθυµεί, αλλά δηµιουργεί
και τις κατάλληλες συνθήκες για έρευνα νέων µορφών έκφρασης. Μέσα στο εργαστήριο
ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε µεγάλη κλίµακα επιτοίχια έργα,
να πειραµατιστεί µε νέα υλικά κ.τ.λ. Ήδη από το 1994 εγκαθιστά στο εργαστήριό
της υπολογιστές µε προγράµµατα επεξεργασίας ήχου και εικόνας, δίνοντας τη δυνατότητα
να διερευνήσουµε τη διάσταση του χρόνου.
Έτσι προτείνει το πρώτο ολοκληρωµένο µοντέλο σύγχρονου εργαστηρίου τέχνης
στην Α.Σ.Κ.Τ. Παράλληλα καλεί θεωρητικούς της τέχνης, ιστορικούς αλλά και καλλιτέχνες
προκειµένου να µιλήσουν για θέµατα τέχνης και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Το εργαστήριο λειτουργεί µε όρους διαλόγου, η ίδια είναι πάντα εκεί και βέβαια δεν αρνήθηκε
ποτέ να βοηθήσει σπουδαστές από άλλα εργαστήρια.
Προτείνει στους νέους καλλιτέχνες ευρύ σύνολο από αναφορές και στοιχεία προκειµένου
µε συγκεκριµένους όρους φόρµας, εννοιών και ιστορίας να κατανοήσουµε τι είναι εκείνο
που µας απασχολεί και ποιες είναι οι πιθανές εκδοχές του. Επιµένει στην όσο το δυνατόν
καλύτερη διατύπωση των προβληµατισµών µας προς την κατεύθυνση της εικόνας
και µας εκπαιδεύει σε πρακτικές που αναδεικνύουν το καλλιτεχνικό έργο χωρίς ούτε
για µια στιγµή να υποβαθµίζει τη σηµασία αλλά και την ανάγκη να εκφραστούµε. Συµβάλλει
σε κάθε προσπάθεια µε ενθουσιασµό και συνδέεται προσωπικά µε τους νέους καλλιτέχνες.
Επειδή γνωρίζει το πλήθος των εκφραστικών δυνατοτήτων που έφερε ο εικοστός αιώνας,
η Παπασπύρου δε φείδεται κόπου προκειµένου η πιο αναπάντεχη ιδέα να µετασχηµατιστεί
σε εικόνα.
Όµως αυτό που την κάνει σπουδαία δασκάλα είναι ότι από την πρώτη µέρα των σπουδών
µας, επιµένει να κατανοήσουµε τον εαυτό µας µέσα σ’ ένα σύνολο, επιµένει δηλαδή στην ιδέα
της συνέχειας. Σε αντίθεση µε την αντίληψη που θέλει τον καθένα να είναι ό,τι δηλώσει
και τα πράγµατα να είναι έτσι αν έτσι νοµίζουµε, η Παπασπύρου σε µαθαίνει να λογαριάζεις
αλλιώς. Σε µαθαίνει πως η τέχνη είναι διαδοχικές όψεις της ψυχής των ανθρώπων, έτσι όπως
οι ίδιοι τις βλέπουν και τις δείχνουν. Σε µαθαίνει πως η τέχνη είναι δουλειά µε παρελθόν,
παρόν και µέλλον, όχι γιατί πουλιέται και αγοράζεται, αλλά γιατί η αξία της είναι η αξία
της ανθρώπινης ελευθερίας.
Λίγοι δάσκαλοι στην ιστορία της ελληνικής τέχνης έχουν τόσο µεγάλο αριθµό σηµαντικών
µαθητών και µαθητριών. Από τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου µέχρι τον Στέλιο Φαϊτάκη,
οι νεώτερες γενιές Ελλήνων καλλιτεχνών επιβεβαιώνουν τη σηµασία του διδακτικού
της έργου.
Ηλίας Παπαηλιάκης
Ζωγράφος
Φεβρουάριος 2009
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“To paint a bird’s portrait”
Peindre d’abord une cage
avec une por te ouver te
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d’utile
pour l’oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l’arbre
sans rien dire
sans bouger [...]
Quand l’oiseau arrive
s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l’oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec
le pinceau
Jacques Prévert, Pour faire le portrait d’un oiseau
Paroles (Librairie Gallimard, éditeur)

puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune
des plumes de l’oiseau
Faire ensuite le por trait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l’oiseau
peindre aussi le ver t feuillage et la
fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l’herbe dans
la chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide
à chanter.
Si l’oiseau ne chante pas
c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s’il chante c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l’oiseau
et vous écrivez votre nom dans un
coin du tableau.

I don’t know if Rena has Préver t’s poem in mind. I don’t know if she thinks about this poem
when she’s working with her students. But even if she doesn’t know it, this poem
synopsizes ever ything I have to say about my former professor from the Athens School
of Fine Ar ts (ASKT).
Rena Papaspyrou’s long career as a teacher deser ves careful examination: first because
it is impor tant and second because it developed in tandem with her equally impor tant
career as an ar tist. Allow me a personal recollection since I remember seeing her (during
a break in a school senate meeting) sketch the installation of her work for her exhibition
at Kreonidis Galler y in 1994.
35
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In her years as a teacher, Papaspyrou has always been present. I stress this literally.
Regardless of the position she held, her physical presence in the school’s studios remains
renowned. It’s debatable whether in all her years at ASKT she was ever absent more than
a day. And she was there not only during her assigned days and hours but also any time any
of us needed her assistance. I don’t have to explain why a teacher’s physical presence,
and moreover with such conviction and consistency, sets the quintessentially positive
example of a serious ar tist.
Papaspyrou worked methodically with each student on an individual basis. She insisted
that we develop our own ideas about which direction to take and always had suggestions
about how to take our work to the next stage. From the first day of class to our final degree
presentation, she maintained a dialogue all of us. With her unique wit she’d say whatever
she had to and became even more convincing when she was willing to criticize even her
own views or choices. She was an ally of the young artist and I wonder whether there
are words to describe the sense of closeness that came from our ever y conversation.
Papaspyrou was the first woman professor with her own atelier at ASKT, and wasted
no time setting it up to conform to current ar tistic needs. She provided life studies for those
who so desired, but also created the ideal conditions for investigation into new forms
of expression. In her atelier, each student had the option of working on large-scale wall
pieces, of experimenting with new materials, etc. By 1994 she saw to it that her atelier
had computers equipped with state-of-the-ar t programs to process sound and images
to help us expand our potential.
Thus hers became the model for the contemporar y ASKT atelier. In tandem, she invited
other ar t professionals to speak on related subjects and present their work. Her atelier
operated through open dialogue, with Papaspyrou ever present and willing to help students
from other ateliers.
She offered young ar tists a broad range of references and examples dealing with
the specific elements of form, concept and histor y, so that we could better comprehend
our own pursuits and their possible versions. She insisted on the best possible formulation
of our concerns regarding the image and educated us in practices that would promote
our work, while never underestimating the impor tance and our need to express ourselves.
She contributed to every effor t with enthusiasm, establishing personal relationships with
ever y new student. Because Papaspyrou was aware of the multitude of expressive
possibilities that the twentieth centur y brought, went to all lengths to help us transform
the most unexpected idea into an image.
However, what made her a great teacher is that from the first day of classes, she insisted
on our understanding ourselves as par t of a whole, in the concept of continuity.
In contradiction to the view that says that anyone can be whatever one says one is,
and that things are what they are if that’s what we believe, Papaspyrou taught us
to calculate differently. She taught us that ar t is a series of sequential facets of human
souls, as people saw these aspects and displayed them. She taught us that ar t is a job
with a past, present and future, not because it is bought and sold but because its value
is the value of human freedom.
Few teachers in the histor y of Greek ar t have had so many students. From Dimitris
Papaioannou to Stelios Faitakis, each successive generation of Greek ar tists has
corroborated the significance of her teaching.
Ilias Papailiakis
Painter
February 2009
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Επεισόδια στην Ύλη – Εικόνες στην Ύλη
Εικονοποιητική δύναµη της ύλης
Η ύλη έγινε το αποκλειστικό αντικείµενο της δουλειάς µου από το 1963 και µετά (ψηφιδωτό,
ακανόνιστα τούβλα, µέταλλο, πολυεστέρας, πλαστικά). Όσο πίσω και να γυρίσω
όµως, στις πρώτες αρχές της ζωγραφικής µου, βρίσκω πάντα να υπάρχει η απασχόληση
µε την ύλη, παρ’ ότι το συνειδητό πλαστικό αιτούµενο ήταν άλλο.
Το 1972 άρχισα να µελετώ τις παραµορφώσεις που έφερναν στο χώρο –τον οικείο χώρο
του δωµατίου τα διάφορα αντικείµενα– µεγάλες προβαλλόµενες σκιές. Ήθελα να ζωγραφίσω
αυτές τις σκιές πάνω στις επιφάνειες στις οποίες έπεφταν, τον τοίχο, την καρέκλα, την ξύλινη
πόρτα. Στην πορεία αυτής της δουλειάς βρέθηκα αντιµέτωπη µε το πρόβληµα
της αυτοτέλειας της υλικής επιφάνειας. Πώς δηλαδή να διατηρηθεί ο ιδιαίτερος
µορφολογικός χαρακτήρας της κάθε ύλης χωρίς να καλυφθεί ή να αλλοιωθεί
από τη χρωστική ύλη που χρειαζόταν για τη ζωγραφική επέµβαση. Πρακτικά το έλυσα
χρησιµοποιώντας το µίνιµουµ χρωστικό µέσο, τη λεπτή µύτη µολυβιού, ουσιαστικά
όµως µε οδήγησε ν’ ανακαλύψω τα ιδιαίτερα µικρο-µορφολογικά στοιχεία καθώς
και τα κατοπινά τυχαία συµβάντα της υλικής επιφάνειας, τα οποία ονόµασα «επεισόδια».
«Επεισόδια» είναι, λοιπόν, εκτός από τον ειδικό χαρακτήρα της κάθε ύλης, οι διάφορες
καταστάσεις πάνω στην επιφάνειά της. Ίχνη από το εργαλείο που την επεξεργάστηκε,
βουρτσιές του πινέλου, τρύπες από καρφιά, ίχνη από ανθρώπινη χρήση, σωµατικά
αποτυπώµατα, χαραξιές, graffiti, αλλοιώσεις από φθορά, φωτιά, υγρασία, στρωµατώσεις
από προηγούµενα χρώµατα που µισοδιακρίνονται και αλληλοεπιδρούν.
Το σηµείο της δικής µου επέµβασης ήταν εκεί όπου συνέβαινε ένα ισχυρό
ή χαρακτηριστικό «επεισόδιο» και το επισήµαινα µε µολύβι. Έτσι άρχισα να χρησιµοποιώ ξύλα,
κοµµάτια άσφαλτο, λαµαρίνα, τοίχο αποτοιχισµένο, πανί, νάιλον, τα υλικά/στοιχεία
του τοπίου της πόλης, που είναι το πραγµατικό τοπίο το οποίο βλέπει καθηµερινά ο κάτοικος
της πόλης χωρίς να το βλέπει.
Με αυτή την εννοιολογική αρχή, πραγµατοποιήθηκαν επεµβάσεις απ’ ευθείας στον τοίχο
των εκθεσιακών χώρων (1978 Galleria Civica, Modena, 1979 Αίθουσα Τέχνης «∆εσµός»),
καθώς και η έκθεση/δράση «Στίλπωνος 7, Επισήµανσης – Χώρος προέλευσης – Αποτοίχιση».
Παράλληλα η τεχνοκριτικός Έφη Στρούζα, παρουσίασε την «τρίτη εναλλακτική επέµβαση»
πάνω στο έργο µου, δηλαδή µια κριτική προσέγγιση σε slides, ήχους, κείµενο
και φωτογραφίες από τον ζωγράφο Γιάννη Μίχα ταυτόχρονα µε την αποτοίχιση
που πραγµατοποίησα στον επισηµαινόµενο χώρο προέλευσης των έργων στην οδό Στίλπωνος
7, στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι.
Επίσης καταρτίστηκαν δειγµατολόγια των υλών, δηλαδή δείγµατα διαφόρων καταστάσεων
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της ίδιας ύλης, µε επεµβάσεις σε σηµεία µε χαρακτηριστική συγκέντρωση επεισοδίων. Ακόµα
αντιπαρατέθηκαν διαφορετικές ύλες, τοίχος-λαµαρίνα, ξύλο-µέταλλο. ∆εν επιδίωξα ποτέ
να προκαλέσω οποιαδήποτε κατάσταση πάνω στις επιφάνειες. Τις βρήκα οξειδωµένες,
τις βρήκα µε graffiti, υγρασίες, τρύπες και χρώµατα. Ένα σηµαντικό µέρος της δουλειάς
µου είναι η αναζήτηση των υλικών µου µέσα στην πόλη, ακριβώς όπως σ’ άλλες εποχές
ο ζωγράφος τριγύριζε να βρει ποια «γωνιά» θα ζωγραφίσει.
Από το 1980 άρχισα να µελετώ µια άλλη εκδοχή των «επεισοδίων», τις «εικόνες στην ύλη».
Η εικόνα στην ύλη δηµιουργείται αποκλειστικά από τα ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία
της κάθε επιφάνειας. Η φαντασία του θεατή –του όποιου θεατή– την ανιχνεύει
και την αποµονώνει µέσα από ένα πλήθος τυχαίες µορφές που συνυπάρχουν πάνω
στην ίδια επιφάνεια. Η εικόνα πάλι, όταν επισηµανθεί και περιγραφεί µπορεί να ενεργοποιήσει
τον παρακείµενο χώρο, δηλαδή το µάτι συνεχίζει να αποµονώνει τις εικόνες που µόνο
αυτό βλέπει.
Οι ζωγραφικές δυνατότητες που παρουσιάζονται είναι εξαιρετικά σηµαντικές:

Εικόνα στην ύλη:

1. Περιγραφή της τυχαίας εικόνας που διακρίναµε.
2. Προσθήκη ενός σχεδιασµένου στοιχείου, το οποίο ανακαλείται
συνειρµικά επειδή το προκαλεί η υπάρχουσα εικόνα στην ύλη.
3. Συµπλήρωση της εικόνας που διακρίναµε µε σχέδιο, χρώµα
και άλλα υλικά.
4. Αναπαράσταση σε ξέχωρο χαρτί και µε διάφορα µέσα,
της εικόνας στην ύλη που φαντάζοµαι, µε ταυτόχρονη
αντιπαράθεσή της.

Οι προσθήκες στην εικόνα µπορούν να είναι σχεδιαστικές, χρωµατικές µε πολύ ελαφρή ύλη
όπως το παστέλ ή µε άλλα υλικά, θραύσµατα καθρέφτη, πινέζες ή πανιά, ή ανάγλυφα
επιζωγραφισµένα. Ο σκοπός της προσθήκης είναι να ενισχύσει ή να συµπληρώσει χρωµατικά
και σχηµατικά την τυχαία εικόνα/αφετηρία.
Το σχέδιο και οι προσθήκες στην ύλη δεν προαποφασίζεται, το καθορίζει και το υποβάλλει
η ίδια η τυχαία εικόνα, που καθορίζει ακόµα το είδος των υλών που θα προστεθούν
και τον όγκο, αν χρειαστεί.
Αναδηµοσίευση από το περιοδικό Εικαστικά, Νοέµβριος 1984
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Episodes in Matter – Images through Matter
The Illustrative Power of Matter
Matter became the exclusive subject of my enterprise star ting in 1963 (terrazzo, rough
bricks, metal, polyester resin, plastic). But as far back as I look, in my earliest painting
efforts I see that I was always involved with matter even if my conscious formal pursuit
was something else.
I began in 1972 to study the distor tions that large projected shadows brought to a space
– to the familiar space of a room or various objects. I wanted to paint these shadows on
the sur faces where they fell: on the wall, the chair, the wooden door. Over this course of this
project I found myself faced with the issue of the integrity of the material sur face. How,
in other words, could I maintain the par ticular morphological character of each material
without covering it or adulterating it with the pigment needed for this painting intervention.
I solved this in a practice way by using a minimum of pigment: the fine point of a pencil. But
essentially I was driven to discover the par ticular micro-morphological elements as well as
the subsequent random incidents in the material sur face, which I called “episodes.”
“Episodes,” therefore, in addition to the special character of each form of matter,
are the various conditions on its sur face: traces of the tool that worked on it, traces
of human use, bodily imprints, scratches, graf fiti, wear and tear, fire, damp, or layers
of paint that peek through and interact with each other.
The point of my intervention was where a power ful or characteristic “episode” had taken
place, and I marked it with pencil. So, I began using pieces of wood, asphalt, sheet metal,
fragments of plaster removed from walls, cloth, plastic - the materials and elements
of the cityscape, which is the actual landscape that the city dweller sees ever yday without
really seeing it.
On the basis of this conceptual principle, I made interventions directly on the walls of
exhibition spaces (1978, Galleria Civica, Modena, 1979 Desmos Galler y, Athens), as well at
the exhibition/action at 7 Stilponos Street, “Markings – Place of origin – Wall Detachment.”
At that time as well, the ar t critic Efie Strousa presented the “third alternative inter vention”
on my work – that is, the critical approach in slides, sound, text and photographs by
the painter Yannis Michas simultaneously with the wall detachment I executed in the noted
place of origin of the works, at 7 Stilponos Street, Varnavas Square in Pangrati.
In addition, I prepared a sampler of materials – samples of various conditions
of the same matter, with interventions on spots that had a characteristic concentration
of episodes. I even juxtaposed different materials: wall-sheet metal, wood-metal. I never
wanted to cause any condition on these sur faces. I found them oxidized; I found them
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in graffiti, damp spots, holes and paint. An impor tant par t of my work has been searching
for my materials within the city, just as in other eras painters would wander around looking
for some view to paint.
In 1980 I began investigating another version of the “episodes”: the “images through
matter.” The image through matter is created exclusively from the particular morphological
elements in each sur face. The imagination of the viewer – of any viewer – traces the image
and isolates it from a host of random forms that coexist on the same sur face. The image,
again, when it is marked and outlined can activate the neighboring space. In other words,
the eye continues to isolate the images that only it sees.
The painterly possibilities that present themselves are extremely impor tant:

Image in matter:

1. Outline of the random image that we distinguish.
2. Addition of a drawn element that is recalled by association
because it is evoked by the existing image in the matter.
3. Supplementation of the image we perceive with drawing,
pigment and other materials.
4. Reproduction of the image in matter that we imagine,
on a separate piece of paper and with various mediums,
with its simultaneous comparison.

The additions to the image can be made with drawing, color with a ver y fine medium
such as pastel or with other mediums, shards of mirror, brushwork or pieces of cloth, or
lightly over-painted. The objective of the addition is to strengthen or supplement with colors
or shapes the random image that was the point of depar ture.
The drawing and the additions to the matter are not decided upon beforehand; they are
determined by and imposed by the random image itself, which does not even determine
the type of materials that will be added, and the volume of the relief.
First published in the journal Eikastika, November 1984

Τρόπος να τονωθεί και να ζωντανέψει ο νους για διάφορα ευρήµατα

∆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

A way of developing and arousing the mind to various inventions

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 landscapes, 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
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Πέραν της Ζωγραφικής

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.

Au-delà de la Peinture

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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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

Η σκιά του χεριού, 1974
Σχέδια µε στυλό διαρκείας.

Shadow of the hand, 1974
Ball point pen drawing.
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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

Προβολή σκιών στον τοίχο, 1974

Shadow projection on wall, 1974
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Προβολή σκιών στον τοίχο, 1974

Shadow projection on wall, 1974
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2006 - 2007

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΝΕΙ
THE ULTIMATE VISION MAKES ME BLIND

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς Photographs: Dimitris Kalapodas
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Το βαθύ παιχνίδι των εικόνων1
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.

Σχέδια για την εγκατάσταση στην
γκαλερί Gazon Rouge, Αθήνα 2006

Drawings for the installation at
Gazon Rouge Galler y, Athens 2006
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Σχέδια για την εγκατάσταση στην
γκαλερί Gazon Rouge, Αθήνα 2006

Drawings for the installation at
Gazon Rouge Gallery, Athens 2006
σ. 58 Η φωτοτυπηµ ένη σελίδα µε αριθµηµένα

τα θέµατα που συγκρότησαν το έργο

p. 58 Photocop ied page with images

(numbered) used to compose the work

σ. 59 Η απόλυτη ορατότητα µε τυφλώνει

(λεπτοµέρεια), 2006

p. 59 The Ultima te Vision Makes Me Blind

(detail), 2006

σσ. 60-63 Η απόλυτη ορατότητα µε τυφλώνει, 2006

Απόψεις της εγκατάστασης στην γκαλερί
Gazon Rouge, Αθήνα

pp.60-63 The Ultima te Vision Makes Me Blind, 2006

Installation view, Gazon Rouge Gallery, Athens

The deep game of images1
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.
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2002 - 2005

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ CONSTELLATIONS
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Σχέδια για την προβολή,
Αθήνα 2002

Drawings for the video
projection, Athens 2002

«…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.
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Αστερισµοί, 2002
74 ψηφιακά επανασχεδιασµένες έτοιµες εικόνες
επάνω σε σκαναρισµένη µωσαϊκή πλάκα
Προβολή video στην οροφή του χώρου studio Β.∆.
Σήµα, Αθήνα 2004
∆ιαστάσεις προβολής 6x4 µ.
Τα εικονογραφικά στοιχεία πάνω στα οποία
βασίστηκαν οι εικόνες του έργου, προέρχονται από:
Το νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιος»,
1950-1954, και το βιβλίο των Σ. Θεοδοσίου και
Μ. ∆ανέζη, Τα άστρα και οι µύθοι τους. Εισαγωγή
στην ουρανογραφία, εκδόσεις ∆ίαυλος, Αθήνα 1998.

Constellations, 2002
74 digitally redesigned and transformed ready-made
images on scanned mosaic slab
Video projection on the ceiling of the studio space
B.D. Sima, Athens 2004
Projection dimensions 6x4 m.
The original illustrations come from: The New
“Helios” Encyclopedic Dictionar y, 1950-1954,
and the book by S. Theodossiou and M. Danezi,
The stars and their myth. An introduction to
uranography, Diavlos publications, Athens 1998.
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2001 - 2002

Ο ΤΟΙΧΟΣ THE WALL
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Ο Τοίχος. Οι δύο εκδοχές
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.

Σχέδια για την εγκατάσταση

Drawings for the installation
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The Wall. The two versions
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 circumscribed, 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.

Σχέδια για την εγκατάσταση

Drawings for the installation
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Ο Τοίχος, 2002
Αποτοιχισµένες επιφάνειες και φωτογραφίες
στους τοίχους, 275x480x80 εκ.
Η εγκατάσταση στο Αλατζά Ιµαρέτ,
Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Γιώργος Κατσάγγελος

The Wall, 2002
Detached wall surfaces and photographs
on the walls, 275x48x80 cm.
Installation at the Alatza Imaret,
Thessaloniki

Ph oto: Giorgos Katsangelos
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Ο Τοίχος, 2002
αποτοιχισµένες επιφάνειες και φωτογραφίες
στους τοίχους, 275x480x80 εκ.
Η εγκατάσταση στο Αλατζά Ιµαρέτ,
Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Γιώργος Κατσάγγελος

The Wall, 2002
Detached wall surfaces and photographs
on the walls, 275x48x80 cm.
Installation at the Alatza Imaret,
Thessaloniki

Ph oto: Giorgos Katsangelos
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Ο Τοίχος, 2002
Εγκατάσταση στο Αλατζά Ιµαρέτ,
Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Γιώργος Κατσάγγελος

The Wall, 2002
Installation at the Alatza Imaret,
Thessaloniki

Photo: Giorgos Katsangelos

Η προβολή των εικόνων
του έργου

Projection of the wall’s images
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∆ιάταξη των φωτογραφηµένων «εικόνων»συµπαράθεση µε τα υπάρχοντα εικονογραφικιά
στοιχεία στο χώρο του Αλατζά Ιµαρέτ, Θεσσαλονίκη

Arrangement of photographed “images”juxtaposition with the existing iconographic features
at Alatza Imaret, Thessaloniki
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Ο Τοίχος, 2002
Φωτογραφίες των εικόνων
του έργου, διάφορες διαστάσεις

The Wall, 2002
Photographs of the images
of the work , variable dimensions
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Ο Τοίχος, 2002
Προβολή εικόνων του έργου στον
προαύλιο χώρο του Αλατζά Ιµαρέτ,
Θεσσαλονίκη
The Wall, 2002
Projection of the images of the
work at the cour tyard of Alatza
Imaret, Thessaloniki
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Ο Τοίχος, 2001
Αποτοιχισµένες επιφάνειες,
κάµερες άµεσης λήψη ς και οθόνη
προβολής, 275x480x80 εκ.
Εγκατάσταση στην γκαλερί 7, Αθήνα

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

The Wall, 2001
Detached wall surfaces,
video cameras and monitor,
275x48x80 cm.
Installation at the Galler y 7, Athens

Ph otos: Dimitris Kalapodas
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Ο Τοίχος, 2001
Προβολή των εικόνων του έργου
στη ν οδό Ζαλοκώστα, Αθήνα

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

The Wall, 2001
Projection of the images of
the work at Zalokosta Street, Athens

Photos: Dimitris Kalapodas
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1996 - 1997

ΜΙΚΡΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
SHORT SELF-CONTAINED STORIES

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς Photographs: Dimitris Kalapodas
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Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997
Απόψεις της εγκατάστασης στην γκαλερί 7, Αθήνα
Shor t Self-Contained Stories, 1996-1997
Installation views, Galler y 7, Athens
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Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997
Άποψη της εγκατάστασης όπου προβάλλεται το
video Ο πραγµατικός χρόνος, γκαλερί 7, Αθήνα
Shor t Self-Contained Stories, 1996-1997
Installation view with video projection
The Real Time, Galler y 7, Athens
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Ο πραγµατικός χρόνος
Εικόνες στην Ύλη),, 1996
(Ε
∆ιαδοχικές εικόνες από
ψηφιακά επεξεργασµένο
video clip, διάρκεια 8 λεπτά
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Real Time (Images through
Matter), 1996
Successive images from a
digitally-processed video clip,
duration 8 min.
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Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997
Αποτοιχισµένες επιφάνειες, ξύλα, λαµαρίνα
Επέµβαση µε πανί, µολύβι, pastel, σινική µελάνη,
διάφορες διαστάσεις

Shor t Self-Contained Stories, 1996-1997
Detached wall sur faces, metal sheeting, intervention
in cloth, pastel, pencil, ink, variable dimensions
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Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, ξύλα, λαµαρίνα
Επέµβαση µε πανί, µολύβι, pastel, σινική µελάνη,
διάφορες διαστάσεις

Shor t Self-Contained Stories, 1996-1997
Detached wall surfaces, sheet metal, inter vention
in cloth, pastel, pencil, ink, variable dimensions
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Εικόνες στην Ύλη, 1996-1997
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, οξειδωµένες
λαµαρίνες, 172x160 εκ.
Images through Matter, 1996-1997
Detached wall sur faces, oxidized
sheet metal, 172x160 cm

Paparounis-Papaspyrou_06:book

110

5/19/09

1:59 PM

Page 110

111

Paparounis-Papaspyrou_06:book

5/19/09

1:59 PM

Page 112

1989 - 1995

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ IMAGES THROUGH MATTER

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Ζαβός Photographs: Vangelis Zavos

113

Paparounis-Papaspyrou_06:book

5/19/09

2:00 PM

Page 114

Σχέδια για την εγκατάσταση στο χώρο του
Palazzo delle Exposizioni, Ρώµη, 1995

Drawings for the installation at the Palazzo
delle Exposizioni, Rome, 1995

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.
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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.

Σχέδιο για την εγκατάσταση
στο χώρο του Palazzo delle
Exposizioni, Ρώµη, 1995

Drawing for the installation
at the Palazzo delle Exposizioni,
Rome, 1995
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Άποψη της εγκατάστασης,
Palazzo delle Exposizioni,
Ρώµη, 1995, 300x280 εκ.

Φωτογραφία: A. Idini

Installation view,
Palazzo delle Exposizioni,
Rome, 1995, 300x280 cm

Photo: A . Idini
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Εικόνες στην Ύλη, 1995
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, ξύλο, λαµαρίνα,
µωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε σινική
µελάνη. Έκαστο στοιχείο 20x20 εκ.,
συνολική διάσταση 400x190 εκ.
Εγκατάσταση στο Palazzo delle
Exposizioni, Ρώµη

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Images through Matter, 1995
Detached wall surface, wood, metal, floor
tiles, inter vention with ink . Each element
20x20 cm, total dimensions 400x190 cm
Installation at the Palazzo delle
Exposizioni, Rome

Ph oto: Dimitris Kalapodas
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Εικόνες στην Ύλη, 1995
ξύλο, λαµαρίνα, µωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε σινική µελάνη
Έκαστο στοιχείο 20x40 εκ., συνολική διάσταση 400x200 εκ.
Εγκατάσταση στην Ar t Athina ’95, Αθήνα

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Images through Matter, 1995
Wood, metal, floor tiles, intervention with ink
Each element 20x40 cm, total dimensions 400x200 cm.
Installation at Ar t Athina ’95, Athens

Photo: Dimitris Kalapodas
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Ηµερολόγιο, 1996
«Μελλοντική Ευρώπη»,
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βόννη

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Calendar, 1996
“Future Europe”, European
Parliament, Bonn
Concept, art direction, design by
Helmut Langers

Ph oto: Dimitris Kalapodas
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Εικόνες στην Ύλη (λεπτοµέρεια), 1995
ξύλο, λαµαρίνα, µωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε σινική µελάνη
Έκαστο στοιχείο 20x40 εκ., συνολική διάσταση 400x200 εκ.
Εγκατάσταση στην Ar t Athina ’95, Αθήνα

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Images through Matter (detail), 1995
Wood, metal, floor tiles, intervention with ink
Each element 20x40 cm, total dimensions 400x200 cm.
Installation at Art Athina ’95, Athens

Photo: Dimitris Kalapodas
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1991 - 1994

ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ASSOCIATIVE IMAGES

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς Photographs: Dimitris Kalapodas
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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 επιφάνειασυνειρµός-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.

Συνειρµικές εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994
Σχέδια για την εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης
Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994

Φωτογραφίες: Μάρω Κουρή

Associative Images. Installation I, 1989-1994
Drawings for the installation at Kreonidis Gallery,
Athens, 1994

Photos: Maro Kouri
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Συνειρµικές εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994
Σχέδια για την εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης
Κρεωνίδη ς, Αθήνα, 1994

Associative Images. Installation I, 1989-1994
Drawings for the installation at Kreonidis Gallery,
Athens, 1994
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Συνειρµικές εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994
Μωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε πανί, pastel,
σινική µελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.,
συνολική διάσταση 240x390x600 εκ.
Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης,
Αθήνα, 1994

Associative Images. Installation I, 1989-1994
mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel,
ink . Each element 30x30 cm, total dimension
240x390x600 cm
Installation at Kreonidis Galler y, Athens, 1994
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Συνειρµικές εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994
Τα τέσσερα θέµατα: Ζώα, Ανθρώπινα κεφάλια,
Γλυκά και ∆έντρα. Μωσαϊκές πλάκες, επέµβαση
µε πανί, pastel, σινική µελάνη. Έκαστο στοιχείο
30x30 εκ.
Associative Images. Installation I, 1989-1994
Four themes: Animals, Human figures, Sweets
and Trees. Mosaic floor tiles, inter vention with
cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm
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Συνειρµικές εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994
Η εσοχή των ∆έντρων, Η εσοχή των Ζώων.
Μωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε πανί, pastel,
σινική µελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.
Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης,
Αθήνα, 1994

Associative Images. Installation I, 1989-1994
The aper ture of Trees, The aper ture of Animals.
mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel,
ink . Each element 30x30 cm
Installation at Kreonidis Galler y, Athens, 1994
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Συνειρµικές εικόνες, 1989-1994
Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης
Κρεωνίδη ς, Αθήνα, 1994
Associative Images, 1989-1994
Installation at Kreonidis Galler y,
Athens, 1994
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Συνειρµικές εικόνες. Εγκατάσταση II, 1989-1994
5 σιδερένια τραπέζια, 69 µωσαϊκές πλάκες,
επέµβαση µε πανί, pastel, σινική µελάνη.
Έκαστο στοιχείο 30x30 και 25x25 εκ., τραπέζια
132x72x71 εκ., συνολικό µήκος 600 εκ.
Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης,
Αθήνα, 1994
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Associative Images. Installation II, 1989-1994
5 iron tables, 69 mosaic floor tiles, inter vention
with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 and
25x25 cm, tables 132x72x71 cm, total length 600 cm
Installation at Kreonidis Galler y, Athens, 1994

Συνειρµικές εικόνες, 1993
µωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε πανί,
χρώµα, σινική µελάνη.
Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.
Εγκατάσταση στην αίθουσα
Θεωρητικών της ΑΣΚΤ, Αθή να
Associative Images. 1993
mosaic floor tiles, intervention with
cloth, color, ink. Each element
30x30 cm.
Installation at the Lecture Hall
of the Athens School of Fine Ar ts,
Athens

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.
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Συνειρµικές εικόνες, 1989-1992
Μωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε πανί, χρώµα,
σινική µελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.,
συνολική διάσταση 210x120x240 εκ.
Εγκατάσταση στο Κρυονέρι Αττικής, 1992
Associative Images, 1989-1992
mosaic floor tiles, intervention with cloth,
color, ink. Each element 30x30 cm, total
dimensions 210x120x240 cm
Installation at Kr yoneri, Attica, 1992
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Εικόνες στην Ύλη, 1991
µωσαϊκές πλάκες, επέµβαση µε µολύβι,
χρώµα. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.,
συνολική διάσταση 60x240, 60x210 εκ.
Εγκατάσταση στο Γαλλικό Ινστιτούτο,
Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες: Γιώργος Κατσάγγελος

Images through Matter, 1991
mosaic floor tiles, intervention with
pencil, color. Each element 30x30 cm,
total dimensions 60x240, 60x210 cm
Installation at the French Institute,
Thessaloniki

Ph otos: Giorgos Katsangelos

Εικόνες στην Ύλη, 1991
µωσαϊκές πλάκες, προσθήκη
µε πανί, χρώµα, µελάνη
Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.,
συνολική διάσταση 180x300 εκ.
Εγκατάσταση στο Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Images through Matter, 1991
mosaic floor tiles, intervention
with cloth, color, ink
Each element 30x30 cm,
total dimensions 180x300 cm
Installation at the House of Cyprus, Athens

Photo: Dimitris Kalapod as
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Εικόνες στην Ύλη, 1989-1990
Εγκατάσταση, ξύλο, µωσαϊκές πλάκες,
επέµβαση µε υδρόχρωµα σε πανί.
Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.,
συνολική διάσταση 180x137 εκ.

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Images through Matter, 1989-1990
Installation, wood, mosaic floor tiles,
inter vention with watercolor and cloth.
Each element 30x30 cm,
total dimensions 180x137 cm

Ph oto: Dimitris Kalapodas
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1988 - 1990

ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ FIRES IN THE CIT Y

Φωτογραφίες: ∆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.

Heizi Monogatori Emaki
Η πυρπόληση του ανακτόρου Σάντζο,
περίοδος Καµακούρα 13ος αιώνας
Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη
Heizi Monogatori Emaki
The Burning of the Sanzo Palace,
Komakura period 13th century
Museum of Fine Arts, Boston
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Φωτιές στην Πόλη (Εικόνες στην Ύλη), 1988-1990
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη µε πανί, χρώµα,
ηλεκτρικό φως, 520x244 εκ.
(Συλλογή Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης)
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Fires in the City (Images through Matter), 1988-1990
Detached wall surface, intervention with canvas, color,
electric light, 520x244 cm
(The Macedonian Museum of Contemporary Art collection)

Paparounis-Papaspyrou_06:book

5/19/09

2:02 PM

Page 154

Paparounis-Papaspyrou_06:book

5/19/09

2:02 PM

Page 156

1986 - 1988

BAALBEKS

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.

Στον χώρο αποτοίχισης, Μελίσσια
Αττικής, Ιούλιος 1986

Φωτογραφίες: Κατερίνα Βαρδάκα

Detaching the walls, Melissia, Attica,
July 1986

Photos: Katerina Vardaka

Paparounis-Papaspyrou_06:book

5/19/09

2:03 PM

Page 160

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 coexisting with the volume of the stripped surface.
R. P.

Στον χώρο αποτοίχισης, Μελίσσια
Αττικής, Ιούλιος 1986

Φωτογραφίες: Κατερίνα Βαρδάκα

Detaching the walls, Melissia, Attica,
July 1986

Photos: Katerina Vardaka
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Baalbeks I (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη
µε φριγκοπόρ, πανί, χρώµα
250x228 εκ., 239x236 εκ.

Baalbeks I (Images through Matter), 1986-1988
Detached wall surface, extension with
polystirene, canvas, color
250x228 cm, 239x236 cm
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Baalbeks (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη
µε φριγκοπόρ, πανί, χρώµα, 187x170 εκ.
(Συλλογή Ν. Τζουβελέκη - Ν. Μιχαλοδηµητράκη)

Baalbeks (Images through Matter), 1986-1988
Detached wall surface, extension with
polystirene, canvas, color, 187x170 cm
(N. Tzouveleki - N. Michalodimitraki collection)
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Baalbeks III (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη
µε φριγκοπόρ, πανί, χρώµα, 210x219 εκ.
(Συλλογή Μ. Γαβρήλος)

Baalbeks III (Images through Matter), 1986-1988
Detached wall sur face, extension with polystirene,
canvas, color, 210x219 cm
(M. Gavrilos collection)
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1984 - 1985

ΜΑΓΙΚΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ MAGIC ROOMS

Φωτογραφίες: ∆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.

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.

Ρ.Π.

R.P.

Στον χώρο αποτοίχισης,
οδός Ψαροµηλίγγου (πάροδος
Ασωµάτων) Αθήνα, 1984

Detaching the walls,
Psaromilingou St., Athens, 1984
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην
Ύλη), 1985
Άποψη της εγκατάστασης,
Drakos Ar t Center, Αθήνα

Magic Rooms (Images through
Matter), 1985
Installation view,
Drakos Ar t Center, Athens
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Εικόνες στην Ύλη, 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, φλούδα και ίνες
από κορµό δέντρου, σκουριασµένη λαµαρίνα,
προσθήκη µε πανί επάνω σε φριγκοπόρ,
pastel, 138x122 εκ.
Images through Matter, 1985
Detached wall surface, tree bark and fibres,
rusty metal sheet, extension with canvas on
polystirene, pastel, 138x122 cm
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1984
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο µε κάρβουνο,
προσθήκη µε πανί επάνω σε φριγκοπόρ, pastel,
σινική µελάνη, 260x213 εκ.
(Συλλογή Alpha Bank)
Magic Rooms (Images through Matter), 1984
Detached wall sur face, charcoal drawing,
extension with canvas on polystirene, pastel,
ink, 260x213 cm
(Alpha Bank collection)
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1984
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, καθρέφτης,
σχέδιο µε κάρβουνο, µελάνι, προσθήκη
µε πανί, pastel, σινική µελάνη, 155x220 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Magic Rooms (Images through Matter), 1984
Detached wall surface, mirror, charcoal
drawing, ink, extension with canvas,
pastel, ink, 155x220 cm
(Private collection)
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη µε πανί,
pastel, 370x200 εκ.
(Συλλογή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης)

Magic Rooms (Images through Matter), 1985
Detached wall surface, extension with canvas,
pastel, 370x200 cm
(National Museum of Contemporar y Ar t collection)
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1984
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο µε κάρβουνο,
προσθήκη µε πανί, pastel, 242x220 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1984
Detached wall surface, charcoal drawing,
extension with canvas, pastel, 242x220 cm
(Private collection)
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Εικόνες στην Ύλη, 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη µε πανί,
φριγκοπόρ, pastel, σέπια, 165x312 εκ.
(Συλλογή Alpha Bank)

Images through Matter, 1985
Detached wall sur face, extension with canvas
on polystirene, pastel, sepia, 165x312 cm
(Alpha Bank collection)

Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη µε πανί,
φριγκοπόρ, pastel, κάρβουνο, 93x115 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Magic Rooms (Images through Matter), 1985
Detached wall sur face, extension with canvas
on polystirene, pastel, charcoal, 93x115 cm
(Private collection)

187

Paparounis-Papaspyrou_06:book

5/19/09

2:04 PM

Page 188

Εικόνες στην Ύλη (λεπτοµέρεια), 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη µε πανί,
φριγκοπόρ, pastel, σέπια, 165x312 εκ.
(Συλλογή Alpha Bank)
Images through Matter (detail), 1985
Detached wall sur face, extension with
canvas on polystirene, pastel, sepia,
165x312 cm
(Alpha Bank collection)
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985
(λεπτοµέρεια)
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο µε µελάνι, προσθήκη
µε πανί, pastel, 240x220 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985
Detached wall sur face, ink drawing, extension with
canvas, pastel, 240x220 cm
(Private collection)
Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, προσθήκη µε πανί,
φριγκοπόρ, pastel, άσπρη σινική µελάνη,
103x216 εκ.
(Συλλογή Μ. Κοτζαµάνη)

Magic Rooms (Images through Matter), 1985
Detached wall sur face, extension with canvas on
polystirene, pastel, white ink, 103x216 cm
(M. Kotzamani collection)
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Μαγικά ∆ωµάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο µε κάρβουνο,
προσθήκη µε πανί, φριγκοπόρ, pastel, σινική
µελάνη, 124x236 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985
Detached wall surface, charcoal drawing,
extension with canvas on polystirene, pastel,
ink, 124x236 cm
(Private collection)
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Εικόνες στην Ύλη, 1983-1984
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, πινέζα, σχέδιο µε
µολύβι, µελάνι µαύρο, άσπρο, γαλάζιο
46x169 εκ.
(Συλλογή Ορέστη ∆ουµάνη)

Images through Matter, 1983-1984
Detached wall surface, thumbtack , drawing
with black, blue and white ink, 46x169 cm
(Orestis Doumanis collection)
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1981 - 1983

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ - ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ
IMAGES THROUGH MATTER - THE BEGINNING

Φωτογραφίες: ∆ηµήτρης Καλαποδάς Photographs: Dimitris Kalapodas
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Εικόνες στην Ύλη, 1983
Αποτοιχισµένες επιφάνειες, λαµαρίνα,
σχέδιο µε µολύβι, σινική µελάνη,
298x238 εκ. και 275x225 εκ.
Εγκατάσταση στην Πύλη Αµµοχώστου,
Λευκωσία
Images through Matter, 1983
Detached wall surfaces, metal sheet,
drawing with pencil, ink,
298x238 cm and 275x225 cm
Installation at The Famagusta Gate,
Nicosia, Cyprus
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Ουρανός και Γη (Εικόνες στην Ύλη), 1983
Αποτοιχισµένες επιφάνειες, σχέδιο µε µολύβι, 256x54 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)
Sky and Ear th (Images through Matter), 1983
Detached wall surfaces, pencil drawing, 256x54 cm
(Private collection)
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Ουρανός και Γη
(Εικόνες στην Ύλη), 1983
(λεπτοµέρεια, η Γη)
Αποτοιχισµένη επιφάνεια,
σχέδιο µε µολύβι, 256x54 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Sky and Ear th
(Images through Matter), 1983
(detail, the Ear th)
Detached wall surface, pencil
drawing, 256x54 cm
(Private collection)
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Ουρανός και Γη
(Εικόνες στην Ύλη), 1983
Αποτοιχισµένη επιφάνεια,
σχέδιο µε µολύβι, 138x77 εκ.

Sky and Earth
(Images through Matter), 1983
Detached wall surface, pencil
drawing, 138x77 cm
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Εικόνα στην Ύλη, 1983
Αποτοιχισµένη επιφάνεια,
σχέδιο µε µολύβι, 83x26 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Image through Matter, 1983
Detached wall sur face, pencil drawing,
83x26 cm
(Private collection)

Εικόνα στην Ύλη, 1983
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο
µε µολύβι, 66,5x67,5 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)
Image through Matter, 1983
Detached wall surface, pencil
drawing, 66,5x67,5 cm
(Private collection)

Εικόνα στην Ύλη, 1983
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο
µε µολύβι, 83x25 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Image through Matter, 1983
Detached wall sur face, pencil drawing,
83x25 cm
(Private collection)
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Εικόνα στην Ύλη, 1982 - 1983
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο
µε µολύβι, 150x102 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Image through Matter, 1982 - 1983
Detached wall surface, pencil
drawing, 150x102 cm
(Private collection)
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Εικόνες στην Ύλη, 1982
Ξύλα, αποτοιχισµένη επιφάνεια
220x180 εκ.
Image through Matter, 1982
Wood, detached wall sur faces
220x180 cm
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Εικόνα στην Ύλη, 1982
Ξύλο, σχέδιο µε µολύβι
100x100 εκ.

Image through Matter, 1982
Wood, pencil drawing
100x100 cm
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Γεωγραφία (Εικόνες στην Ύλη), 1981
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο µε µολύβι,
213x94 εκ.

Geography (Images through Matter), 1981
Detached wall surface, pencil drawing,
213x94 cm
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Γεωγραφίες
(Εικόνες στην Ύλη), 1981
Αποτοιχισµένες επιφάνειες,
σχέδιο µε µολύβι
Geographies (Images
through Matter), 1981
Detached wall sur faces,
pencil drawing
1. 17x6,9 cm
2. 19,7x16 cm
3. 10x7 cm
4. 14x16 cm

3

1

2

4
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Γεωγραφία (Εικόνες στην Ύλη), 1981
Λαµαρίνα µε ίχνη τσιµέντου, επέµβαση
µε µολύβι, 270x100 εκ.

2:05 PM

Geography (Images through Matter), 1981
Metal sheet with traces of cement,
inter vention with pencil, 270x100 cm
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Εικόνα στην Ύλη, 1981
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο
µε µολύβι, 117x100 εκ.
(Συλλογή Χρίστου Βαρδάκα)
Image through Matter, 1981
Detached wall sur face, pencil
drawing, 117x100 cm
(Christos Vardakas collection)

Εικόνα στην Ύλη, 1981
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο
µε µολύβι, 250x91 εκ.
(Συλλογή ∆άκη Ιωάννου)
Image through Matter, 1981
Detached wall sur face, pencil
drawing, 250x91 cm
(Dakis Ioannou collection)
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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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Μεγάλο ∆ειγµατολόγιο από το Τοπίο της πόλης, 1980
Ξύλο, αποτοιχισµένη επιφάνεια, λαµαρίνα, πλαστικό
ύφασµα, επέµβαση µε κάρβουνο, 700x200 εκ.

Φωτογραφία: Γιάννης Μίχας

Large Sample from the Urban Landscape, 1980
Wood, detached wall sur face, metal sheet, plastic,
intervention with charcoal, 700x200 cm

Photo: Yannis Michas
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Μικρό ∆ειγµατολόγιο από
το Τοπίο της πόλης, 1979
Χαρτί
99x99 εκ.
Small Sample from the
Urban Landscape, 1979
Paper
99x99 cm
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Μικρό ∆ειγµατολόγιο από
το Τοπίο της πόλης, 1979
Τοίχος
99x99 εκ.
Small Sample from the
Urban Landscape, 1979
Wall
99x99 cm
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Μικρό ∆ειγµατολόγιο από
το Τοπίο της πόλης, 1979
Μέταλλο
99x99 εκ.
Small Sample from the
Urban Landscape, 1979
Metal
99x99 cm
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Επεισόδια στην Ύλη, 1980-1981
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, ανοδιοµένο
αλουµίνιο, επέµβαση µε µολύβι
116x100, 116x76,5 εκ.
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Episodes in Matter, 1980-1981
Detached wall surface, anodized
aluminum sheet, inter vention with pencil,
116x100, 116x76,5 cm
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Επεισόδια στην Ύλη, 1980
Ανοδιοµένο αλουµίνιο, επέµβαση
µε µολύβι, 95x93 εκ.

Episodes in Matter, 1980
Anodized aluminum sheet,
inter vention with pencil, 95x93 cm
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1979

ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ 7 STILPONOS 7
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«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Οι διαδοχικές φάσεις της αποτοίχισης
στην οδό Στίλπωνος, στο Παγκράτι

Φωτογραφίες: Γιάννης Μίχας

“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Successive phases of the detachment of
the large pieces of wall plaster at
Stilponos St., Pangrati, Athens

Ph otos: Yannis Michas
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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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«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Η τρίτη εναλλακτική επέµβαση,
Αίθουσα Τέχνης ∆εσµός
“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
The third alternative inter vention,
Desmos Galler y

«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
H πίσω πλευρά της αποτοίχισης,
Αίθουσα Τέχνης ∆εσµός

“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Reverse side of the detached wall sur face,
Desmos Galler y
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«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Επέµβαση µε µολύβι in situ στον τοίχο της
Αίθουσας Τέχνης ∆εσµός

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Drawing with pencil in situ on the wall,
Desmos Galler y

Ph oto: Dimitris Kalapodas
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«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, µολύβι
66x110 εκ.
(Συλλογή Ζάφου Ξαγοράρη)
“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Detached wall sur face, pencil
66x110 cm
(Zafos Xagoraris collection)

«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, µολύβι
71x100 εκ.
“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Detached wall sur face, pencil
71x100 cm

«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, µολύβι
100x99 εκ.
“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Detached wall sur face, pencil
100x99 cm

«Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979
Αποτοιχισµένη επιφάνεια, µολύβι
88x116 εκ.
(Συλλογή Μάνου Παυλίδη και Έπης
Πρωτονοταρίου)
“Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979
Detached wall sur face, pencil
88x116 cm
(Manos Pavlidis and Eppy Protonotariou
collection)
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1977 - 1978

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ EPISODES IN MATTER

Φωτογραφίες: ∆ιοχάντη Photographs: Diohanti
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Επεισόδια στην Ύλη (λεπτοµέρεια), 1978
Λαµαρίνα, επέµβαση µε µολύβι
200x110 εκ.
Magazzini del Sale, Βενετία

Page 270

Επεισόδια στην Ύλη, 1978
Επέµβαση µε µολύβι στις πλάκες του
δαπέδου και σε κοµµάτια ασφάλτου
Magazzini del Sale, Βενετία

Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Καλαποδάς

Φωτογραφία: ∆ιοχάντη

Ph oto: Dimitris Kalapodas

Ph oto: Diohanti

Episodes in Matter (detail), 1978
Iron sheet, inter vention with pencil
200x110 cm
Magazzini del Sale, Venice
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Episodes in Matter, 1978
Intervention with pencil in floor slabs
and pieces of asphalt
Magazzini del Sale, Venice
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Επεισόδια στην Ύλη, 1978
Επέµβαση στον τοίχο, κοµµάτια ασφ άλτου,
αποτοιχισµένη επιφάνεια. Άποψη εγκατάστασης,
Museo Civico, Μοντένα

Φωτογραφία: ∆ιοχάντη

Episodes in Matter, 1978
Instalation view, Museo Civico, Modena

Ph oto: Diohanti
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Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Αποτοιχισµένη επιφάνεια,
επέµβαση µε µολύβι, 60x145 εκ.
Episodes in Matter, 1977
Detached wall surface,
inter vention with pencil,
60x145 cm
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Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Αποτοιχισµένη επιφάνεια,
επέµβαση µε µολύβι, 60x150 εκ.
Episodes in Matter, 1977
Detached wall sur face,
inter vention with pencil,
60x150 cm

Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Ξύλο, επέµβαση µε µολύβι, 198x80 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Episodes in Matter, 1977
Wood, inter vention with pencil, 198x80 cm
(Private collection)

Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Ξύλο, επέµβαση µε µολύβι, 198x80 εκ.
(Συλλογή Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας, Ρέθυµνο)

Episodes in Matter, 1977
Wood, intervention with pencil, 198x80 cm
(Rethymno Center for Contemporary Art
collection)
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Drawings for projection, 1974
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Προβολή σχήµατος σε
φωτοτυπικό χαρτί, 1974

Projection on photocopy
paper, 1974
Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Ξύλο, επέµβαση µε µολύβι
17x22, 17,4x25, 28x16,7 εκ.
(Ιδιωτική συλλογή)

Episodes in Matter, 1977
Wood, inter vention with
pencil
17x22, 17,4x25, 28x16,7 cm
(Private collection)
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Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Προβολή σχήµατος σε ξύλο µε
λαδοµπογιά
17x22 εκ.

Episodes in Matter, 1977
Projection on oil paint on wood
17x22 cm
Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Τέσσερις λεπτοµέρειες του ίδιου
θέµατος. Ξύλο µε λαδοµπογιά,
επέµβαση µε µολύβι,
23x17, 26x17, 22x17, 26x17 εκ.
(Συλλογή Έπης Πρωτονοταρίου Μάνου Παυλίδη)

Episodes in Matter, 1977
Four details of the same theme.
Oil paint on wood, intervention with
pencil, 23x17, 26x17, 22x17, 26x17 cm
(Eppy Protonotariou - Manos Pavlidis
collection)
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Επεισόδια στην Ύλη, 1977
Ξύλο και οξειδωµένο σίδερο, επέµβαση µε κιµωλία
23x17,5 εκ.
(Συλλογή Ορέστη ∆ουµάνη)
Episodes in Matter, 1977
Wood, oxidized iron, intervention with chalk
23x17,5 cm
(Orestis Doumanis collection)
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Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Λαµαρίνα, µίνιο, επέµβαση µε µολύβι
35x22 εκ.
Episodes in Matter, 1976
Metal sheet, intervention with pencil
35x22 cm

Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Λαµαρίνα, µίνιο, επέµβαση µε µολύβι
60x23 εκ.
Episodes in Matter, 1976
Metal sheet, intervention with pencil
60x23 cm
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Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Λαµαρίνα, επέµβαση µε µολύβι
12x21, 12x17 εκ.

Episodes in Matter, 1976
Metal sheet, intervention with pencil
12x21, 12x17 cm

284

2:09 PM

Page 284

Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Λαµαρίνα, επέµβαση µε µολύβι
25x20, 20x20 εκ.

Episodes in Matter, 1976
Metal sheet, inter vention with pencil
25x20, 20x20 cm

Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Λαµαρίνα, επέµβαση µε µολύβι
16x18 εκ.

Episodes in Matter, 1976
Metal sheet, intervention with pencil
16x18 cm
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Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Ξύλο µε λαδοµπογιά, επέµβαση
µε µολύβι, 43x61 εκ.
Episodes in Matter, 1976
Oil painted wood, intervention
with pencil, 43x61 cm
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Επεισόδια στην Ύλη, 1976
Ξύλο µε λαδοµπογιά, επέµβαση
µε µολύβι, 60x90 εκ.
(Συλλογή Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης)
Episodes in Matter, 1976
Oil painted wood, inter vention
with pencil, 60x90 cm
(National Museum of
Contemporary Art collection)

Προβολή πάνω σε γύψινη
σανίδα, επέµβαση µε µελάνι,
43x33 εκ., 1974
Projection on plaster,
inter vention with ink,
43x33 cm, 1974
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ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (Αθήνα 1938)

1956-67 Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
στην Αθήνα και στην Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Ar ts στο Παρίσι.
1993-2005 ∆ίδαξε ως καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών στην Αθήνα. ∆ιευθύντρια του Τρίτου
Εργαστηρίου Ζωγραφικής.
Οµότιµη Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών Αθηνών.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Ατοµικές εκθέσεις
1966 Galerie des Beaux Ar ts, Παρίσι
1967 Astor Gallery, Αθήνα (τρίπτυχο)
1977 Αίθουσα Τέχνης ∆εσµός, Αθήνα (µικρό folio,
κείµενο Ρ. Παπασπύρου)
1979 Στίλπωνος 7, ∆ράση/Έκθεση, Στίλπωνος 7 και
Αίθουσα Τέχνης ∆εσµός, Αθήνα (κείµενο και τρίτη
εναλλακτική επέµβαση της Έ. Στρούζα). Ανάτυπο
από τα Θέµατα Χώρου+Τεχνών, τ. 12/1982
1982 ∆ειγµατολόγιο από το τοπίο της πόλης - Εικόνες
στην Ύλη. Αίθουσα Τέχνης ∆εσµός, Αθήνα
(πολύπτυχο, πρόλογος Ε. Στρούζα, κείµενο
Ρ. Παπασπύρου)
1985 Μαγικά ∆ωµάτια, Dracos Ar t Center, Αθήνα.
(κατάλογος, πρόλογος Ε. Στρούζα)
1990 Baalbeks 1986-89, Χώρος Σύγχρονης Τέχνης
Επίκεντρο, Πάτρα (κατάλογος, πρόλογος
Αλ. Ξύδη, κείµενο Ρ. Παπασπύρου 1988)
— Φωτιές στην πόλη-πολυεικόνες, Αίθουσα Τέχνης
Κρεωνίδης, Αθήνα, (κατάλογος, πρόλογος
Αλ. Ξύδη, κείµενο Ρ. Παπασπύρου)
1991 Φωτιές στην πόλη - Πολυεικόνες, Galerie X+Plus,
Βρυξέλλες
1992 Images sur la Matière, Γαλλικό Ινστιτούτο,
Θεσσαλονίκη (επιµέλεια έκθεσης και πρόλογος
καταλόγου καθηγητή Εµµ. Μαυροµµάτη)

1994 Συνειρµικές εικόνες, Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης,
Αθήνα (κατάλογος, πρόλογος Μ. Μαραγκού,
κείµενο Ρ. Παπασπύρου)
1998 Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, Γκαλερί 7, Αθήνα
κατάλογος, πρόλογος Κ. Κοσκινά, κείµενο
Ρ. Παπασπύρου)
1999 Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη
2001 Ο Τοίχος, Γκαλερί 7, Αθήνα (πολύπτυχο, πρόλογος
Χριστίνα Πετρηνού)
2002 Γκαλερί Λόλα Νικολάου Θεσσαλονίκη, (κείµενο
Θ. Μουτσόπουλου)
— Ο Τοίχος, Αλατζά Ιµαρέτ, Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη (τρίπτυχο, κείµενο ∆ρ Σάνια
Παπά και κατάλογος µε κείµενα καθηγητή
∆. Φατούρου, ∆ρος Σάνιας Παπά,
Θ. Μουτσόπουλου, Χρ. Πετρηνού)
2003 Αστερισµοί, Β.∆. Σήµα, Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης,
κατάλογος, πρόλογος Θ. Μουτσόπουλου, κείµενο
Ρ. Παπασπύρου)
2006 Η απόλυτη ορατότητα µε τυφλώνει. Γκαλερί
Gazon Rouge, Αθήνα, (κατάλογος, πρόλογος
Χρ. Μαρίνου, κείµενο Ρ. Παπασπύρου)
2007 Η απόλυτη ορατότητα µε τυφλώνει. Γκαλερί Artis
Causa, Θεσσαλονίκη (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου ∆ρ Σάνια Παπά)
2009 Flashback, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (επιµέλεια έκθεσης Ντ. Ζαχαρόπουλου,
έκδοση βιβλίου Ρένα Παπασπύρου Flashback µε
κείµενα Ντ. Ζαχαρόπουλου, Κ. Κοσκινά,
Μ. Μαραγκού, Η. Παπαηλιάκη και Ρ. Παπασπύρου)
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Οµαδικές εκθέσεις (επιλογή)
1971 Τα πλαστικά στην τέχνη, Ελληνοαµερικανική
Ένωση, Αθήνα (κατάλογος)
1978 Avanguardia e Sperimentazione, Galleria Civica,
Modena (επιµέλεια έκθεσης και πρόλογος
καταλόγου Ε. Στρούζα)
— Avanguardia e Sperimentazione, Magazzini del
Sale, Βενετία (επιµέλεια έκθεσης και πρόλογος
καταλόγου Ε. Στρούζα)
— Εικόνες Ελληνικής Τέχνης Ι, Ζάππειο, Αθήνα
(επιµέλεια έκθεσης πρόλογος καταλόγου
καθηγητή Εµµ. Μαυροµάτη)
1981 Εικόνες Ελληνικής Τέχνης ΙΙ, Ζάππειο, Αθήνα
(επιµέλεια έκθεσης πρόλογος καταλόγου
καθηγητή Εµµ. Μαυροµµάτη)
— Περιβάλλον, ∆ράση, έκθεση που οργανώθηκε
από την Ένωση Ελλήνων Τεχνοκριτών, Ζάππειο,
Αθήνα, (κατάλογος, πρόλογος Αλ. Ξύδη)
— XII Festival International de la Peinture, Cagnes
sur Mer, Γαλλία (κατάλογος)
— Συµπόσιο Μοντέρνας Τέχνης και Παράδοσης,
Σ.Υ.Σ.Τ. Κέντρο Ερευνών, Αθήνα (κατάλογος)
1982 Εικόνες που αναδύονται, Europalia ’82, Hellas
ICC, Antwerp, Bέλγιο (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου Ε. Στρούζα)
1983 Εικόνες που αναδύονται, Athenaeum
Intercontinental, Αθήνα (κατάλογος)
— XVII Bienal de Sao Paolo, Βραζιλία (επιµέλεια
έκθεσης, πρόλογος καταλόγου Χ. Καµπουρίδη)
— 7 Έλληνες Καλλιτέχνες - Ένα νέο ταξίδι, Πύλη
Αµµοχώστου, Λευκωσία (επιµέλεια έκθεσης και
πρόλογος καταλόγου Ε. Στρούζα)
1985 Μνήµες, Αναπλάσεις, Αναζητήσεις, Εθνική
Πινακοθήκη, Αθήνα επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος
καταλόγου Χ. Καµπουρίδη)
— Σηµεία αλλαγής ’80 - Νέοι διάλογοι, Dracos Ar t
Center, Αθήνα
— F.I.A.C. 1985, Grand Palais, Παρίσι
— Αφιέρωµα ΙΙΙ στην ΑΣΚΤ, Γκαλερί Άποψη, Αθήνα
— Athenes site de creation/creation d’ un site,
Dracos Ar t Center, Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου Rene Denisot)
1986 Diaspro Ar t Center, Λευκωσία
— Dracos Ar t Center, Αθήνα
1987 ∆ιερεύνηση νέων υλικών και µέσων, Γκαλερί
Άποψη, Αθήνα (κατάλογος)
— Η διαδικασία της εικόνας πίσω από τη
ζωγραφική επιφάνεια, Γκαλερί Νέες Μορφές,
Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος καταλόγου
Ο. ∆ανιηλοπούλου)
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1988 Υπερπροϊόν, Αθήνα επιµέλεια έκθεσης πρόλογος
καταλόγου Χ. Καµπουρίδη)
— 4 Κριτικές θεωρήσεις, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης
πρόλογος καταλόγου Αλ. Ξύδη)
1989 Three Generations of Greek Women Artists,
The National Museum of Women in the Ar ts,
Washington D.C., Η.Π.Α. (επιµέλεια έκθεσης
Ντόρα Ρογκάν, πρόλογος καταλόγου Ντόρα
Ρογκάν και Helain Possner)
1990 Trammel Crow, Dallas, Η.Π.Α. (επιµέλεια έκθεσης
Ντόρα Ρογκάν)
— Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα
— 2nd Minos Beach Art Symposium, Κρήτη
(επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος καταλόγου
∆. Κοροµηλά)
1991 Χωρίς τίτλο, Μύλος, Θεσσαλονίκη (επιµέλεια
έκθεσης, πρόλογος καταλόγου Χ. Σαββόπουλου)
— Χωρίς τίτλο, Σπίτι της Κύπρου - ∆ΕΣΤΕ, Αθήνα
(επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος καταλόγου
Χ. Σαββόπουλου)
1992 Οι µεταµορφώσεις του Μοντέρνου. Η ελληνική
εµπειρία, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα (επιµέλεια
έκθεσης, πρόλογος καταλόγου ∆ρ Άννα
Καφέτση)
— Συλλογή Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας, Ρέθυµνο (επιµέλεια έκθεσης
Μ. Μαραγκού)
1993 Καταγραφή αρ.1 - Inventaire No 1, Γαλλικό
Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη (επιµέλεια έκθεσης
καθηγητή Εµµ. Μαυροµµάτη)
1994 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, κτίριο Commission,
Βρυξέλλες
— Εφήµερα, Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα (επιµέλεια
έκθεσης, πρόλογος καταλόγου Μ. Μαραγκού)
1995 Configura 2, Er fur t, Γερµανία (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου Κ. Κοσκινά)
— Art Athina ’95, Αθήνα
— Εφήµερα, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου Μ. Μαραγκού)
— Εφήµερα, Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας, Ρέθυµνο (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου Μ. Μαραγκού)
1996 Messaggeri degli Dei, Palazzo delle Exposizioni,
Ρώµη (επιµέλεια έκθεσης Ε. Βαρουξάκη,
κατάλογος µε κείµενα Ε. Βαρουξάκη, MariaGrazia Tolomeo, Achille Bonito Oliva, Ludovico
Pratesi)

— ∆άσκαλοι και µαθητές, Γκαλερί Αστρολάβος
Αθήνα, (επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος καταλόγου
Μ. Στεφανίδη)
1997 Ad hoc και in situ, Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας, Ρέθυµνο (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου καθηγητή
Εµµ. Μαυροµµάτη)
2000 Αρχείον ∆εσµός, Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ, Αθήνα επιµέλεια
έκθεσης, πρόλογος καταλόγου Γ. Τζιρτζιλάκη,
Κ. Γρέγου)
— Αρχείον ∆εσµός, Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας, Ρέθυµνο (επιµέλεια έκθεσης
Γ. Τζιρτζιλάκη, Μ. Μαραγκού, Ε. Πρωτονοταρίου)
2000 Επιλογές 2000, από τη συλλογή του Κέντρου
Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης,
Πινακοθήκη Πιερίδη, Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης
Μ. Μαραγκού)
2000 Άνθρωποι - Πρόσωπα - Μορφές, ∆ηµοτική
Πινακοθήκη Ρέθυµνο
2001 Αρχείον ∆εσµός, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη (επιµέλεια έκθεσης
Γ. Τζιρτζιλάκη, Μ. Μαραγκού, Ε. Πρωτονοταρίου)
— Art Athina ’01
2002 Το σοκ του ’70, Τεχνοχώρος το Μήλο, Αθήνα
(επιµέλεια έκθεσης, κείµενα καταλόγου
Μ. Στεφανίδη, Θ. Μουτσόπουλου)
2003 Οµοιότητα περίπου. Εκδοχές ενός πορτραίτου
του Α. Μπενάκη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
(επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος καταλόγου
Θ. Μουτσόπουλου)
— Γκαλερί Gazon Rouge, Αθήνα
— Art Αthina ’03
— Αποκτήµατα 2001-2002, Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης,
πρόλογος καταλόγου ∆ρ Άννα Καφέτση)
2004 8 καθηγητές της ΑΣΚΤ, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης
και παράδοσης, Ξάνθη (κατάλογος)
2005 Τα χρόνια της αµφισβήτησης. Η τέχνη του ’70
στην Ελλάδα, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης, πρόλογος καταλόγου
Μ. Παπαδοπούλου)
2006 Αρχιτεκτονικές διαφάνειες, Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα (επιµέλεια έκθεσης
Χρ. Πετρηνού)
2006 Ανατοµία ενός ονείρου, Galerie Καλφαγιάν,
Θεσσαλονίκη (επιµέλεια έκθεσης, κατάλογος
Β. Πολίτη)

2008 Από την αρχαία Ολυµπία στο Πεκίνο, ∆ιοργάνωση
Κέντρο ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Εκεχειρίας,
Ελληνικό Σπίτι, Πεκίνο (πρόλογος καταλόγου
καθηγητή Χ. Χρήστου)
2009 Από την αρχαία Ολυµπία στο Πεκίνο, ∆ιοργάνωση
Κέντρο ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Εκεχειρίας, Μέγαρο
Μουσικής, Αθήνα (πρόλογος καταλόγου καθηγητή
Χ. Χρήστου)
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RENA PAPASPYROU (Athens 1938)

1990
—
1991
—
1992
—
1993
1994

1956-67 Studies at the Athens School of Fine Ar ts and
at the Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux Ar ts.
1993-2005 Professor at the Athens School of Fine Ar ts.
2006 Emeritus professor at the Athens School
of Fine Ar ts.
Lives and works in Athens.
Solo exhibitions
1966 Galerie des Beaux Ar ts, Paris, France
1967 Astor Gallery, Athens
1977 Desmos Gallery, Athens
1979 Stilponos 7, Action/Exhibition, Stilponos 7 and
Desmos Gallery, Athens
1982 Sample from Urban Landscape - Images through
Matter, Desmos Galler y, Athens
1985 Magic Rooms, Dracos Ar t Centre, Athens.
1990 Baalbeks 1986-89, Epikentro Contemporary Ar t
Centre, Patras
— Fires in the City – Multi-Images, Kreonidis
Galler y, Athens
1991 Galerie X+Plus, Brussels
1992 Images sur la Matière, French Institute,
Thessalonica
1994 Associative Images, Kreonidis Galler y, Athens
1998 Short Self-contained Stories, Galler y 7, Athens.
1999 Lola Nikolaou Galler y, Thessalonica
2001 The Wall, Galler y 7, Athens
2002 Lola Nikolaou Galler y, Thessalonica
— The Wall, Alatza Imaret, Contemporar y Ar t Centre
of State Museum of Contemporar y Ar t,
Thessalonica
2003 Constellations, B.D. Sima, Athens
2006 The ultimate vision makes me blind, Gazon
Rouge Gallery, Athens
2007 The ultimate vision makes me blind, Ar tis Causa
Galler y, Thessalonica
2009 Flashback, Macedonian Museum of
Contemporar y Art, Thessalonica
308

Group exhibitions (selection)
1971 Plastics in art, Hellenic-American Union, Athens
1978 Avanguardia e Sperimentazione, Galleria Civica,
Modena, Italy
— Avanguardia e Sperimentazione, Magazzini del
Sale, Venice, Italy
— Images of Greek Art I, Zappeion, Athens
1981 Environment, Action, exhibition organised by the
Association of Greek Ar t Critics, Zappeion,
Athens
— Images of Greek Art II, Zappeion, Athens
— XII Festival International de la Peinture, Cagnes
sur Mer, France
— Modern Ar t and Tradition Symposium, S.Y.S.T.
Research Centre, Athens
1982 Emerging Images, Europalia ’82, Hellas ICC,
Antwerp, Belgium
1983 Emerging Images, Athenaeum Intercontinental,
Athens
— XVII Bienal de Sao Paolo, Brazil
— 7 Greek Artists – One New Journey, Famagusta
Gate, Nicosia, Cyprus
1985 Memories, Recreations, Quests, National
Gallery, Athens
— Points of Change ’80 – New Dialogues, Dracos
Ar t Centre, Athens
— F.I.A.C. 1985, Grand Palais, Paris France
1986 Dracos Ar t Centre, Athens
1987 Exploring New Materials and Means, Apopsi
Gallery, Athens
— The Process of the Image behind the Painted
Surface, Nees Mor fes Galler y, Athens
1988 Hyperproion, Athens
— 4 Critical Approaches, Ileana Tounta
Contemporar y Ar t Centre, Athens
1989 Three Generations of Greek Women Artists, The
National Museum of Women in the Arts,
Washington D.C., USA

—
1995
—
—
—
1996
1997
2000
—
—
—
2001
—
2003
2004
2005
—
2006
2006
2007
2008
2009

Trammel Crow, Dallas, USA
2nd Minos Beach Art Symposium, Crete
Untitled, Mylos, Thessalonica
Untitled, House of Cyprus – DESTE, Athens
The Transformations of the Modern. The Greek
Version, National Gallery, Athens
Collection of the Rethymno Contemporar y Art
Centre, Rethymno, Crete
Inventaire No 1, French Institute, Thessalonica
Contemporar y Greek Art, Commission Building,
Brussels, Belgium
Ephemera, House of Cyprus, Athens
Configura 2, Er furt, Germany
Art Athina ’05, Athens
Ephemera, Macedonian Museum of
Contemporar y Ar t, Thessalonica
Ephemera, Contemporar y Ar t Centre,
Rethymno, Crete
Messaggeri degli Dei, Palazzo delle Exposizioni,
Rome, Italy
Ad hoc and in situ, Contemporary Ar t Centre,
Rethymno, Crete
Desmos Archive, DESTE Foundation, Athens
Desmos Archive, Contemporar y Art Centre,
Rethymno, Crete
Choices 2000 from the collection of the
Rethymno Contemporar y Art Centre, Pieridis
Gallery, Athens
People - Faces - Forms, Municipal Galler y,
Rethymno, Crete
Desmos Archive, Macedonian Museum of
Contemporar y Ar t, Thessalonica
Art Athina ’01, Athens
Gazon Rouge Galler y, Athens
7+7, From the collections of the National
Museum of Contemporar y Art, Athens
Art Athina ’05, Athens
The Years of Defiance: Art of the 70’s in Greece,
National Museum of Contemporary Ar t, Athens
Architectural Transparencies, Ileana Tounta
Contemporar y Ar t Centre, Athens
Kalfayan Galler y, Thessalonica
Collection of the Macedonian Museum of
Contemporar y Ar t, Benaki Museum, Athens
From Ancient Olympia to Beijing, International
Olympic Truce Centre, Beijing, China
From Ancient Olympia to Beijing, Megaron - The
Athens Concer t Hall, Athens
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