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Εισαγωγή 

Πριν ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2020, η γκαλερί Θεώρημα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Μελέτης Θεσμικού Λόγου του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και με τον Πολυχώρο THE BOX, διοργάνωσαν την εκδήλωση και έκθεση ζωγραφικής με θέμα 

«Το Νέο Γκροτέσκο, Κρίση και Αναπαράσταση για τα 10 χρόνια Ελληνικής κρίσης».  

Η εκδήλωση αυτή ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες, στον χώρο του 

Ευρωκοινοβουλίου, τον Ιούνιο του 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω πανδημίας.  

Ελπίζουμε πως αυτή η έκθεση θα παρουσιαστεί στο μέλλον και στο ευρωπαϊκό κοινό εμπλουτισμένη 

με κείμενα και έργα ζωγραφικής που αφορούν στην πανδημία και στις επιπτώσεις της στις κοινωνίες 

που ήδη ήταν τραυματισμένες από την οικονομική και κοινωνική κρίση της τελευταίας δεκαετίας.  

Κλεοπάτρα Λιακοπούλου 

Ιανουάριος 2021 
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Κρίση και αναπαράσταση,  

10 χρόνια ελληνικής κρίσης 

Νοέμβριος 2019 

 

ρους της ιστορίας πηγάζει από την ανάγκη και αυτή κινεί την ιστορία και τη δημιουργία. Το 

εγχείρημά μας για την προσέγγιση του νέο-γκροτέσκο μέσω της επιστήμης, της φιλοσοφίας 

και των εικαστικών έγκειται στην ανάγκη μας να καταδείξουμε πως στον εικοστό πρώτο 

αιώνα και μετά από δέκα χρόνια οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης στη χώρα μας, οφείλουμε 

να «ονομάσουμε» και κυρίως να «νομιμοποιήσουμε» την έννοια του γκροτέσκο.  

Ο φανταστικός, τρομακτικός, παραμορφωμένος, βαθιά ανήσυχος και αρχέγονος κόσμος που μας 

παρουσιάζεται μέσω της τέχνης του γκροτέσκο έχει ιδιάζουσα θέση σήμερα στις συνθήκες που ζούμε 

και στις ιστορικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, δυστοπικές ή ουτοπικές. 

Ο 
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Το γκροτέσκο ως έκφραση διατρέχει όλες τις ιστορικές περιόδους. Εννοιολογικά στο γκροτέσκο έχουμε 

ένα στοιχείο υποκατάστασης στο επίπεδο της απόδοσης νοήματος, δηλαδή μια πάλη της εξωτερικής 

όψης και του περιεχομένου. Στο γκροτέσκο υπάρχει η έννοια της παραμόρφωσης, του γελοίου, της 

υπερβολής. 

Στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση συναντάμε το γκροτέσκο στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την ποίηση 

και κυρίως στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή στον ιστό της κοινωνίας, στην κανονικότητα 

του βίου των ανθρώπων, όχι σε ατομικό επίπεδο αλλά πρωτίστως σε κοινωνικό. 

Εκεί η «τρέλα» μέσω της γκροτέσκο έκφρασή της ήταν μια σύγκρουση δραματική που έφερνε τον 

άνθρωπο αντιμέτωπο με τις σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου και του εαυτού του. Ο ρόλος της χίμαιρας 

είναι η πεμπτουσία του γκροτέσκο. 

Από την νεωτερικότητα και ύστερα ό,τι δεν υπακούει στην ορθολογικότητα αντιμετωπίζεται ως αντίθετό 

της και ως εχθρικό. Ό,τι δεν εξυπηρετεί ένα κρατικό, οικονομικό και παράγωγο αυτών πολιτισμικό 

σύστημα αποκλείεται από τον κοινωνικό ιστό. 

Έτσι ξεκινάει ο χαρακτηρισμός και στη συνέχεια ο «εγκλεισμός» πραγματικά και μεταφορικά ομάδων 

και ατόμων που δεν ευθυγραμμίζονται με τη λογική της κοινωνικής ευταξίας, αυτοί θεωρούνται 

περιθωριακοί και επικίνδυνοι για την κοινωνία. 
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Ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός είναι το μέσον που χρησιμοποιεί το κράτος για να 

απομονώσει τις αποκλίνουσες συμπεριφορές. Είναι ο «λεπρός», ο τρελός, ο ψυχικά πάσχων, ο 

οργισμένος, ο άνεργος, ο πρόσφυγας. 

Τους ίδιους ανθρώπους που παλιά απομόνωναν σε φτωχοκομεία, χωρίς δισταγμό τους μοιράζουμε 

στις φυλακές, στα σωφρονιστήρια, στα ψυχιατρεία ή στα ιατρεία των ψυχαναλυτών. 

Αυτό που έχει «φυλακίσει» ο κλασικισμός δεν είναι μόνο ένας αφηρημένος παραλογισμός όπου 

μπερδεύονταν τρελοί και άσωτοι, άρρωστοι και εγκληματίες αλλά και μια θαυμαστή παρακαταθήκη 

του φανταστικού, ένας κοιμισμένος κόσμος τεράτων. Είναι ο κόσμος του Ιερώνυμου Bosch, είναι ο 

Δον Κιχώτης με του δράκους. 

Στην καπιταλιστική κοινωνία μας παρουσιάζεται μια ειδική εμμονή, η εμμονή της ευτυχίας. Όλα πρέπει 

να είναι θετικά και συμβατά με τις κυρίαρχες απόψεις σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά, κοινωνικά, 

ιατρικά. Η φιλοσοφία της ευτυχίας είναι η καινούρια φιλοσοφία για την Ευρώπη και διαπνέει πολλές 

ουτοπίες με τη μορφή του καταναγκασμού, δίνοντας το έναυσμα για τη δημιουργία κατοπινών 

δυστοπιών. 

Η έννοια γκροτέσκο είναι διττή. Η προσέγγιση που επιχειρείται εστιάζει στον φόβο που οφείλουμε να 

τιμήσουμε και να νομιμοποιήσουμε. Στον φόβο που προκαλούν οι τερατόμορφες εικόνες και 

υπαινιγμοί που υπάρχουν στα έργα του νέο γκροτέσκο. Και αυτό γιατί όταν απομακρυνόμαστε από 

τις ανθρώπινες συγκρούσεις που έχουμε ως εγκιβωτισμένες, στην νεωτερικότητα, υποκειμενικότητες 
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και μας καταδεικνύει η τέχνη του γκροτέσκο, τότε αγνοούμε και το βαθύτερο πυρήνα της εν λόγω 

διαδικασίας. Το να αγνοούμε τις εν λόγω συγκρούσεις σημαίνει άρνηση βαθύτερων πραγμάτων.  

Όταν η διαδικασία αυτή μας γίνει «ξένη» τότε την αρνιόμαστε και δίνουμε τα χαρακτηριστικά του «ξένου» 

στον «Άλλο», ενώ χάνεται και η οποιαδήποτε ενσυναίσθηση. Αυτή επιτρέπεται και είναι συμβατή μόνο 

προς ό,τι μας μοιάζει. Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό σύστημα μας επιβάλλει να πιστεύουμε 

πως οι αντιξοότητες ή τα πλήγματα που αντιμετωπίζουμε λόγω παρέκκλισης από την επικρατούσα 

τάξη πραγμάτων είναι απόρροια προσωπικής ευθύνης και επιλογής του καθενός. 

Είναι το σύστημα που προάγει ως αρετή τον ατομισμό. Με τον κατακερματισμό της ολότητας και της 

ανθρώπινης ψυχολογίας που ενυπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία, δαιμονοποιούμε το αρχέγονο 

συναίσθημα που ενυπάρχει στους ανθρώπους να μην αναγνωρίζουν τα ένστικτα που υπάρχουν σε 

όλους. 

«Όλη η μεταμφίεση και η μέθη του γκροτέσκο δεν εξαφανίζει τα Εγώ, αλλά τα βυθίζει στην κοσμική 

πρωταρχική συλλογική τους ρίζα και τα ενοποιεί σε ένα σύνολο με αδιάλειπτη διάρκεια.»  

Μ. Μπαχτίν 

Το γκροτέσκο ισορροπεί στη διαχωριστική γραμμή που έχει επιβληθεί από τον πολιτισμό του σωστού-

αποδεκτού-παραγωγικού-χρήσιμου και της τρέλας-ασυμβατότητας-περιθωρίου. 

Στον κόσμο του γκροτέσκο η τραγωδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γεννήσει ένα κωμικό 

αποτέλεσμα, ενώ η καυστική σάτιρα μπορεί να προκαλέσει μία παρωδία. Είναι μια περίπλοκη έννοια 
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που συνδυάζει στοιχεία τα οποία είναι συνήθως αντίθετα μεταξύ τους. Το ρεαλισμό και την 

καρικατούρα, το γελοίο και το τραγικό, τη φαντασία και τη διαστροφή. Όλα αυτά συναντιούνται και 

παράγουν μια παραμορφωμένη, φαντασμαγορική εικόνα του κόσμου. 

Η ιστορία καθηλώνεται ανίσχυρη μπροστά στην τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στον 

άνθρωπο ενυπάρχει η σκοτεινή ανάμνηση του κοσμικού φόβου. Το γκροτέσκο σε όλες τους τις 

εκφάνσεις απελευθερώνει τον άνθρωπο εκφράζοντας με τον τρόπο του την φρίκη και το γελοίο. Στη 

σφαίρα της εικονικής δημιουργίας ο κοσμικός φόβος νικιέται με το γέλιο. Το γκροτέσκο είναι μια μορφή 

τέχνης που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γελώντας με τη φρίκη και το γελοίον αυτής. 

«Η αληθινή λογοτεχνία και τέχνη δεν μπορεί να είναι έργο φιλοσόφων και αξιόπιστων αξιωματούχων, 

αλλά τρελών, ερημιτών, αιρετικών, οραματιστών, επαναστατών και σκεπτικιστών.»  Ζαμιάτιν 
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Από την κρίση στην πολιτιστική ξηρασία; 

Μάρτιος 2020 

 

«Βυθίσου μέσα στο άγνωστο που βαθαίνει. Υποχρέωσε εαυτόν σε περιστροφή.»  Ρενέ Σερ 

ον Μάρτιο του 2020 ενέσκηψε η Πανδημία και πραγματοποιήθηκε η κινέζικη κατάρα «Είθε να 

ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς». 

Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα σταμάτημα της ζωής  με καθρέφτη τη φρίκη. «Ο κόσμος ανάποδα» του 

γκροτέσκο έγινε πραγματικότητα και κατακρήμνισε την αλαζονική «νέα» φιλοσοφία-εμμονή της 

άκρατης ευτυχίας του καπιταλιστικού καταναλωτικού κόσμου. Τη θέση της πήρε το φάντασμα μιας 

δυστοπικής πραγματικότητας. 

 Η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον βαθύτερο αρχέγονο φόβο της, το φόβο του θανάτου 

που παρελαύνει  πάνω στο άρμα ενός ιού. Ενός θανάτου αργού, επίπονου, που βάλλει τις 

παραδόσεις του ανθρωπισμού διότι ο άνθρωπος οφείλει  να πεθάνει μόνος, χωρίς τους οικείους του 

και πιθανόν ένοχος γιατί τους μόλυνε.  

Τ 
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Είναι ένας διαφορετικός και εξευτελιστικός θάνατος γιατί μας στερεί την ανθρωπιά στο όνομα αυτής. 

Είναι ένας θάνατος χωρίς αιτία και για αυτό μη διαχειρίσιμος. Η αγάπη, η συντροφικότητα, η 

αλληλεγγύη εκφράζεται, τι ειρωνεία, με τον εγκλεισμό και τον κοινωνικό  αποκλεισμό. Ο δυτικός 

ανθρωπισμός παρέλυσε. Οι λέξεις και έννοιες που τον χαρακτήριζαν τώρα τον απειλούν.  

Ο πολιτισμός κρίνεται από το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει τους νεκρούς και τους ηλικιωμένους. Σε 

αυτό το πεδίο δοκιμάζονται οι αρχές του  ουμανιστικού κόσμου.  

Το κέντρο της Ευρώπης, των ευρωκρατών και λομπιστών, το κέντρο της πολυπολιτισμικότητας και 

κέντρο των αποφάσεων θρήνησε τα περισσότερα ηλικιωμένα θύματα του κορονοϊού, θρήνησε τον 

αδιάφορο θάνατο της μη παραγωγικής ηλικίας. Η κλίμακα όμως ήταν μεγάλη και ο φόβος 

μεγαλύτερος.  

Το κέντρο της Ευρώπης, το κέντρο της οικονομικής μέχρι τώρα κρίσης, έγινε το κέντρο της πανδημίας, 

το κέντρο της ηθικής παρέκκλισης. Τι σημαίνει ιδιωτικός και δημόσιος χώρος, ποιος θυσιάζεται για το 

καλό του άλλου; «Πόλεμος απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό» ήταν η φράση που χρησιμοποίησαν οι 

ηγέτες των αναπτυγμένων δυτικών χωρών.  

Αυτό όμως στερείται διαλεκτικής ανάλυσης. Ένας ιός δεν είναι εχθρός. Μπορεί όμως να 

χρησιμοποιηθεί ως τέτοιος. Στην ιστορία δεν είναι η πρώτη φορά που ενσκήπτει πανδημία. Οι 

παραγωγικές δυνάμεις και οι σχέσεις εξουσίας  είναι διαφορετικές. Ένας ιός δεν είναι ταξικός, η 

διαχείριση του είναι.  
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Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, είμαστε στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που βλέπουμε μια σειρά 

κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών γεγονότων. Η αλλαγή του καπιταλιστικού 

συστήματος  στον 21ο αιώνα είναι συστημική και ξεκίνησε πριν από την έλευση της πανδημίας.  

Η επιτάχυνση στις οικονομικές δομές παραγωγής της κοινωνίας με αφορμή πια την πανδημία 

προτάσσει το ιδεολόγημα πως στο όνομα αυτού του αόρατου πολέμου οι άνθρωποι 

αντιπροσωπεύουν έναν βιολογικό πόλεμο και όχι η τεχνολογία. Η 4Η βιομηχανική επανάσταση 

εξανεμίζει τα όρια του φυσικού με τον ψηφιακό αλλά και βιολογικό κόσμο.  

Βρισκόμαστε στην ιστορική εποχή που κατά τον Γκράμσι ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος 

πασχίζει να γεννηθεί; Βρισκόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση εποχή των τεράτων; ‘Όπου με αφορμή και 

ευκαιρία την πανδημία και εν μέσω βαθιάς, παρατεταμένης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

κρίσης οι καπιταλιστές-ολιγάρχες επωφελούνται από μεγάλες καταστροφές για να περάσουν 

εξαιρετικά νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις; 

Η απάντηση είναι καταφατική και εξόχως πολιτική. Οι κατηγορίες που θα κινδυνεύσουν βιολογικά, 

οικονομικά και κοινωνικά από την πανδημία είναι οι πιο αδύναμες. Είναι οι ηλικιωμένοι που λειτουργούν 

ως βαρίδι στην νεοφιλελεύθερη οικονομία, οι φτωχοί και αυτοί που θα γίνουν φτωχοί με τα μέτρα που 

υιοθετούνται, οι πρόσφυγες και οι μειονότητες.  

Πιθανόν αυτές οι κατηγορίες να δαιμονοποιηθούν ως υπεύθυνοι για το σταμάτημα της άκρατης 

ανάπτυξης και για όλα τα δεινά που θα έρθουν. 
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«Αυτή η προβληματική κατάσταση, όπου βλέπουμε το Κακό να χορεύει πάνω 

στα ερείπια του Κακού.»  Α. Μπαντιού 

Η παραλυσία της κοινωνίας είναι καθολική. Εγείρονται πολλά ηθικά διλήμματα. Το κοινό καλό είναι 

υπεράνω του ατομικού. Αυτοπεριορισμός και εγκλεισμός για την διαφύλαξη της υγείας των ευάλωτων 

ομάδων.  

«Πειθαρχία, πώς ματώνεις!»  Ρενέ Σαρ 

Την περίοδο της επιβολής του κοινωνικού εγκλεισμού οι πολίτες πειθάρχησαν για να προστατέψουν 

τα ασθενικά συστήματα υγείας που είχαν αποψιλωθεί με τις πολιτικές λιτότητας, για να προστατέψουν 

τους ανθρώπους που θα συνέχιζαν να εργάζονται και το ιατρικό προσωπικό.  

Πειθάρχησαν στις αρχές τους και όχι στους κρατούντες που είχαν ευθύνη για την πορεία των 

πραγμάτων. Πειθάρχησαν γιατί γνώριζαν πως έπρεπε με τη στάση τους να προστατέψουν του όχι 

μόνο τους ηλικιακά ευαίσθητους αλλά και τους κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους.  

Έχουμε το οξύμωρο να πειθαρχούν άνθρωποι που ήταν ενάντια σε οποιοδήποτε περιορισμό των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών τους και να κωφεύουν στον κίνδυνο οι συντηρητικοί και υπάκουοι στο 

κράτος. Αυτό συμπυκνώνεται με το μότο των οπαδών του κινήματος Tea party που διακηρύσσει τη 

δύναμη της ιδεολογίας της ελευθερίας του ατόμου έναντι στην κρατική παρέμβαση. 
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Μέσα από αυτή την αχαρτογράφητη αντιπαράθεση αναδύθηκαν τα ταξικά χαρακτηριστικά. Η 

οικονομία παγκοσμίως καταβαραθρώθηκε. Οι οικονομικά ασθενέστεροι αντιμετωπίζουν 

ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή, η κρίση του κορωνοϊού επιδείνωσε τους τεκτονικούς 

κραδασμούς της μεσαίας τάξης. Και οι απαντήσεις έρχονται από τους κερδισμένους ευαγγελιστές της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής.  

Οι έγκλειστες κοινωνίες δεν είναι απαραίτητα  φιμωμένες. Η μάσκα που κρύβει τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου δεν κρύβει απαραίτητα και τον Λόγο.  Η σημειολογία της μάσκας είναι πολύπλευρη. Κρύβει 

τα μυστικά του ανθρώπου που τη φορά, τον προστατεύει από την κοινή θέα και την αναγνώριση ή 

και προστατεύει τον άλλον άνθρωπο από κάτι που «φέρει». Οι παράνομοι φοράνε μάσκα, οι 

επαναστάτες, αλλά και οι δήμιοι. Μπορεί λοιπόν η μάσκα να υποδηλώνει θέση ή και φόβο.  

Η σημειολογία των τελευταίων μηνών είναι πυκνή και ακόμα εξελίσσεται, αλλά ήδη μοιάζει να παίρνει 

χαρακτηριστικά του γκροτέσκο. Τι σημαίνει όμως όταν ο κόσμος βιώνει βιαίως μια υπερβολική 

αναπαράστασή του που μέχρι τώρα ανήκε μόνο στη σφαίρα της γκροτέσκο τέχνης;  Και κυρίως, τι 

σημαίνει αυτό για την ίδια την τέχνη που βρίσκεται προ ενός νέου κόσμου, χωρίς να έχει προλάβει να 

αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για να τον αντιμετωπίσει;  

Η έκθεση «το νέο-γκροτέσκο, κρίση και αναπαράσταση για τα 10 χρόνια ελληνικής κρίσης» που έλαβε 

χώρα τον Ιανουάριο του 2020 στην Αθήνα προσπάθησε να μελετήσει την εξέλιξη της οικονομικής- 

κοινωνικής κρίσης και τα αποτελέσματα αυτής σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης. Δεν υπολογίσαμε 

όμως τις πυκνές ιστορικές εξελίξεις, την εμφάνιση της πανδημίας.  
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Είχαμε ήδη κάποια ιστορικά δεδομένα από τους επιστήμονες και από τους  καλλιτέχνες  για την 

αποτύπωσή τους. Εστιάσαμε στη μορφή τέχνης γκροτέσκο που εκδηλώνεται μέσω της τέχνης στην 

κανονικότητα του βίου των ανθρώπων. Για το γκροτέσκο που αναδεικνύει την δραματική σύγκρουση 

και φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τις σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου και του εαυτού του. Για τον 

φόβο της εκάστοτε καθεστηκυίας τάξης απέναντι στον κίνδυνο που συνεπάγεται για αυτήν η 

ανυπακοή στην λογική της κοινωνικής ευταξίας που επέβαλε η κάθε εξουσία. 

Η πραγματικότητα είναι εξόχως ειρωνική και γκροτέσκα. Τον Ιανουάριο του 2020 η ανάλυση έγινε με 

ιστορικά δεδομένα και σε «κανονικές» συνθήκες. Μπορούμε να ευαγγελιστούμε μέσω του γκροτέσκο 

«το πανηγύρι της σάρκας»; Ιστορικά μόνο, οι εξελίξεις μας προσπέρασαν και δεν έγινε ακόμη μνήμη 

και αποτύπωση της  θνητότητας που πήρε σάρκα και οστά.  

Η Τέχνη θα αναλογιστεί ξανά πάνω στην τρωτότητα της πνευματικής και υλικής ανθρώπινης ύπαρξης. 

Θα γίνει διαφορετική ανάγνωση  της Τέχνης. Η Τέχνη που περιγράφει ψυχικές καταστάσεις, με τις οποίες 

μπορεί να ταυτιστεί ο θεατής, μας ταξιδεύει στο υποσυνείδητο και στο όνειρο. Η αισθητική και οι 

ερμηνείες του κολασμένου γοητευτικού «μαύρου» και της δημιουργικής σκοτεινής γοητείας θα 

αργήσουν πολύ να ξαναπάρουν την ίδια σημασία που είχαν πριν από την περίοδο της πανδημίας 

που ζούμε.  

Θα αρχίσουν να σμιλεύονται και να πλάθονται ασυνείδητα, νέα ερεθίσματα,  νέες μορφές και νέες 

τάσεις που θα αναδυθούν κάποτε και θα πάρουν με τη σειρά τους όνομα και ταυτότητα ως νέα 

κινήματα της τέχνης. Για την ώρα η αποστολή της τέχνης, η «κοινωνία» της με τον θεατή ακυρώθηκε.  
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Η Τέχνη προκύπτει από τη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων. Nοείται άραγε τέχνη υπό συνθήκες σαν 

αυτές αυτής της πανδημίας, όπου οι άνθρωποι αποκλείστηκαν βίαια από το δημόσιο βίο και από τις 

κοινότητες τους; Νοείται συλλογική τέχνη, όταν επί τρεις τουλάχιστον μήνες άνθρωποι παλεύουν με 

λειψά και άχαρα μέσα να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν;  

Πολλοί μίλησαν για τον ρόλο του διαδικτύου και το πώς αυτό κράτησε μια συνοχή στις κοινωνίες, ήταν 

όμως αυτό αρκετό να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργήθηκε τόσο στην κοινωνία όσο και στον 

κάθε άνθρωπο ξεχωριστά αυτήν την περίοδο της παρατεταμένης απομόνωσης; 

Είναι βέβαιο ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξανασυναντηθούν, θα αρχίσουν να πλάθουν τα 

γλωσσικά και εικαστικά εργαλεία για να εξηγήσουν αναδρομικά την πραγματικότητα που βίωσαν. 

Πρέπει να αναρωτηθούμε όμως ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις τόσο της παύσης στην οποία 

βρεθήκαμε, όσο και των προσωρινών εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε για να υποκαταστήσουμε την 

έννοια του συλλογικού.  

Η Τέχνη πάντα αντανακλά μια συμφορά, παρηγορεί αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πληγές. Ως 

βαρόμετρο της ανθρώπινης ιστορίας και εξέλιξης καλείται να δημιουργήσει, να αποτυπώσει και να 

λυτρώσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον την «ψυχή» της, προς το παρόν μέσα από οθόνες.  

 

 



 

 

  

Christophoros KATSADIOTIS 

«Manaviko», 

31.5 x 35.5 cm 



 

 

  

Theofilos KATSIPANOS 

80 x 70 cm 



 

 

  

Kostas LAVDAS 

«To deilo arpaktiko», 

188 x 188 cm 



 

 

 

  

Nicos MOSCHOS 

«Hope no matter what», 

acrylic on linen, 

60 x 50 cm 



 

 

 

Ioannis MOUHASIRIS 

«Susanna, the Elders and  

the martyrdom of Daniel  

the Prophet» 

Acrylics on canvas, 

100 x 150 cm, 



 

 

 

 

Το Θεώρημα, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε αρχικά η Γκαλερί, 

εξελίσσεται σε Αίθουσα Τέχνης και είναι από το 2014 μία Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Πολιτισμού που έχει στόχο να ενθαρρύνει την καλλιτεχνική έκφραση 

σε όλες τις μορφές της και να προβάλει τον πολιτισμικό πλουραλισμό.  

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών ανταλλαγών, η Αίθουσα 

Τέχνης Θεώρημα παρουσιάζει τη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική σκηνή στις 

Βρυξέλλες σε σύνδεση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και οργανώνει 

διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις: εκθέσεις τέχνης, ζωγραφικής και 

γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές ομιλίες και συζητήσεις…  
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Maestro della Fertilità dell'Uovo 

Grotesque Scene with Animals and Stylised Figures No. 2 

17th century 



Δύο κείμενα για δύο κρίσεις, από την 
οικονομική κρίση στην υπαρξιακή.

2010-2021...

ΝΕΟ-ΓΚΡΟΤΕΣΚΟ
Κλεοπάτρα Λιακοπούλου

Tον Μάρτιο του 2020 ενέσκηψε η Πανδημία 
και πραγματοποιήθηκε η κινέζικη κατάρα 
«Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς».

Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα σταμάτημα 
της ζωής  με καθρέφτη τη φρίκη. 
«Ο κόσμος ανάποδα» του γκροτέσκο 
έγινε πραγματικότητα και κατακρήμνισε έγινε πραγματικότητα και κατακρήμνισε 
την αλαζονική «νέα» φιλοσοφία-εμμονή 
της άκρατης ευτυχίας του καπιταλιστικού 
καταναλωτικού κόσμου. 

Τη θέση της πήρε το φάντασμα 
μιας δυστοπικής πραγματικότητας.


