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Αναπαριστώντας τον χρόνο

Αν υποθέσουμε ότι ο χρόνος ακολουθεί μια γραμμική πορεία από το 
παρελθόν στο μέλλον, τότε η εμπειρία δείχνει ότι η σκέψη του ανθρώ-
που έχει την ικανότητα να ταξιδεύει με ασύλληπτη ταχύτητα στο μακρι-
νό παρελθόν και στις αποθήκες της μνήμης, καταρρίπτοντας έτσι την 
μεγάλη «απόσταση» που χωρίζει τις χρονικές περιόδους. Οι εικαστικές 
τέχνες, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη μορφή τέχνης, έχουν την 
ικανότητα να συμπυκνώνουν διαφορετικούς χρόνους σε μία εικόνα. 
Την ιδιαιτερότητα αυτή είχε επισημάνει και ο γάλλος νομπελίστας λο-
γοτέχνης Κλωντ Σιμόν (1913-2005) ο οποίος αποσκοπούσε και στο δικό 
του συγγραφικό έργο να αποδώσει την αίσθηση της συγχρονικότητας 
και όχι της διάρκειας του χρόνου. «Οι ζωγράφοι είναι τυχεροί, αρκεί μια 
στιγμή για να συνειδητοποιήσει κανείς τα διαφορετικά στοιχεία ενός 
πίνακα», ανέφερε σε μία συνέντευξη του στην εφημερίδα Le Monde 
το 1960.

Αυτό το χαρακτηριστικό -κατά την γνώμη του Σιμόν- της ζωγραφικής 
στάθηκε σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καλλιτεχνών όταν από 
τις αρχές του 20ου αιώνα αναζητούσαν ολοένα και περισσότερο να 
πραγματευτούν την σχέση του χώρου με τον χρόνο. Στις ονειρικές, πα-

γωμένες στο χρόνο εικόνες του 
Tζιόρτζιο Ντε Κίρικο (1888-1978), 
για παράδειγμα, ο ψυχολογικός 
χρόνος συνυπάρχει με τον πραγ-
ματικό (όπως αποτυπώνεται από 
την απεικόνιση του ρολογιού ή 
του τρένου, και τα δύο επανερ-
χόμενα μοτίβα στην ζωγραφική 
του) σ’ έναν χώρο φαντασιακό 
που προκύπτει από την συνύ-
παρξη διαφορετικών οπτικών 
γωνιών στον ίδιον πίνακα.

Άννα Μαρία Τσακάλη, Πανσέδες, 2001-2002,  
λάδι σε μουσαμά, 160 x 160 εκ.
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Η σημασία της μνήμης και της 
συνειρμικότητας στο έργο της 
Βιρτζίνια Γουλφ (1882-1941) και 
του Μαρσέλ Προυστ (1871-1922) 
(ειδικά στο Αναζητώντας τον 
Χαμένο Χρόνο) όπου ένα με-
μονωμένο, ασήμαντο γεγονός 
στο παρόν πυροδοτεί ένα ταξίδι 
αναμνήσεων στο παρελθόν, οι 
καινοτόμες θεωρίες του χρόνου 
από τον Ανρί Μπεργκσόν (1859-
1941) και οι μετέπειτα ερμηνείες 
του από φιλοσόφους όπως ο Ζιλ 
Ντελέζ (1925-1995), η θεωρία της 
σχετικότητας ή η φροϋδική ανά-
λυση άνοιξαν νέες κατευθύν-
σεις στην κατανόηση του χρό-
νου και της μνήμης. Αυτές οι προσεγγίσεις που, πολύ επιγραμματικά, 
κατέρριψαν την Νευτώνεια λογική και προέβαλλαν τον χρόνο ως ένα 
γίγνεσθαι, ως μία ροή στην οποία παρελθόν και παρόν συνυπάρχουν, 
εξέφρασαν μία μοντέρνα αντίληψη για τον χρόνο με σημαντικό αντί-
κτυπο για την σύγχρονη σκέψη. Το παρόν είναι μία ενιαία οντότητα 
που περιλαμβάνει το παρελθόν και υπό μία έννοια (καθώς το παρόν 
μεταβάλλεται ακαριαία σε παρελθόν) και το μέλλον.

Η μνήμη συνδέεται με τον χρόνο. Θεωρείται μάλιστα ότι ο χρόνος, 
τουλάχιστον ο υποκειμενικός, ψυχολογικός χρόνος, μετριέται με μο-
νάδες μνήμης. Το ότι στην παιδική ηλικία, για παράδειγμα, ο χρόνος 
φαίνεται άπλετος είναι εν μέρει επειδή οι «χώροι» της μνήμης είναι 
ακόμα άδειοι με αποτέλεσμα όλα να φαίνονται καινούρια και ο χρόνος 
να μοιάζει ότι διαστέλλεται. Η απουσία μέτρου σύγκρισης με προγενέ-
στερες εμπειρίες του χρόνου συμβάλλει στο ίδιο αποτέλεσμα. 

Η έκθεση «Ζωγραφικές αναφορές στην μνήμη και τον χρόνο» με έργα 
από την συλλογή του δικηγόρου Σωτήρη Φέλιου έχει ως στόχο αφενός 
να αποτελέσει ένα ερέθισμα για να εξερευνήσει κανείς τις ρηξικέλευ-

Γιώργος Ρόρρης, Ανδρονίκη, 2013,  
λάδι σε μουσαμά, 75 x 65 εκ.
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θες θεωρίες περί χρόνου, αφετέρου να αναρωτηθεί για το πώς η εικό-
να και ο χώρος (έστω στην δισδιάστατη υπόστασή του) περικλείουν ή 
αντανακλούν τον χρόνο και την μνήμη (του καλλιτέχνη ή του θεατή, 
την ατομική ή την συλλογική). 

Με ερέθισμα την τέχνη, η έκθεση φιλοδοξεί ακόμα να προκαλέσει τον 
θεατή να στοχαστεί πάνω στο πώς η προσωπική αλλά και η συλλογική 
ταυτότητα προσδιορίζονται από τον τρόπο που στέκεται κανείς απένα-
ντι στο παρελθόν του, το πώς το παρελθόν και η μνήμη που το ανακαλεί 
επηρεάζουν το παρόν του και τις προσδοκίες για το μέλλον του. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, και δοκιμασίας 
για την προσωπική και συλλογική ταυτότητα (για παράδειγμα λόγω της 
ανεργίας, της αλλαγής τρόπου ζωής, της επανεξέτασης της τοποθέτη-
σης απέναντι στην Ευρώπη) αυτός ο αναλογισμός φαίνεται επίκαιρος. 
Ίσως διότι δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει το παρόν ή να χαράξει το 
μέλλον χωρίς να έχει επίγνωση του παρελθόντος. Κάθε όμως ενασχό-
ληση με το παρελθόν, ενέχει και έναν κίνδυνο συντηρητισμού. Ένα πα-
ράδειγμα από το χώρο της τέχνης θα μπορούσε να είναι η «επιστροφή 
στην τάξη», δηλαδή σε δοκιμασμένες κλασσικές φόρμες, που επικρά-
τησε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Χωρίς καμία εθνοκεντρική διάθεση, η έκθεση βλέπει την μνήμη και 
τον χρόνο με μία πιο υπαρξιακή ματιά και υπό την ανθρώπινη ανάγκη 

της ένταξης σε κάποιο πλαίσιο, 
μία ανάγκη που ίσως η οικονο-
μική κρίση εντείνει. Επιπλέον, 
παρότι η μνήμη σημαίνει συχνά 
και νοσταλγία, αποτελεί και μία 
κατάφαση στην ζωή. Λέγεται 
ότι η μνήμη, παρότι υπενθυμί-
ζει την φθορά, είναι και το μέ-
σον για να συμφιλιωθεί κανείς 
με την ιδέα του θανάτου. Βαθιά 
υπαρξιακή και ριζωμένη στο βί-
ωμα η μνήμη είναι συνυφασμένη 

Κώστας Παπανικολάου, Βάρκα με τη σκιά της, 2003, 
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης, 151,8 x 177,5 εκ.
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με την ίδια την ζωή. Στην έκθεση 
αντιμετωπίζεται ως μία ιδιότητα 
που εμπλουτίζει το συναίσθημα 
και την αυτογνωσία όχι ως μία 
στείρα παλινδρόμηση στο παρελ-
θόν. Αυτός είναι και ο λόγος που 
προτεραιότητα της έκθεσης είναι 
η δημιουργία μίας γαλήνιας και 
ήρεμης ατμόσφαιρας, κάτι που 
ίσως αποκλείει σημαντικά έργα τα 
οποία όμως έχουν το στοιχείο της 
παραμόρφωσης και της αγωνίας.

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της 
«επικαιρότητας» της έκθεσης, θα 
μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 
ότι ο κυρίαρχος ρόλος της τεχνο-
λογίας της πληροφορικής στην δι-
άχυση της γνώσης και της επικοι-
νωνίας επηρεάζει και αυτός τους 
τρόπους που γίνεται αντιληπτός ο 
χρόνος και διαμορφώνεται η μνή-
μη. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι το 
θέμα του απασχολεί την σύγχρονη τέχνη (αρκετοί καλλιτέχνες χρη-
σιμοποιούν αρχειακό υλικό για να σχολιάσουν ένα ιστορικό γεγονός ή 
να το αξιολογήσουν σε σχέση με το παρόν ή ακόμα για να ασχοληθούν 
με το πώς καταγράφεται και διασώζεται η ιστορία) ίσως και ως μία 
προσπάθεια οργάνωσης, διάσωσης και αξιολόγησης υλικού, μνήμης 
και ιστορίας, μία αντίπαλη δύναμη στο εφήμερο, το εικονικό και την 
αποσπασματικότητα. 

Η σημασία της συλλογικής μνήμης και της διάσωσης θραυσμάτων 
της ιστορίας για την σύσταση της ατομικής και συλλογικής ταυτότη-
τας είχε υπογραμμίσει στο συγγραφικό του έργο ο Βάλτερ Μπένγιαμιν 
(1892-1940), ένας από τους πιο ενδιαφέροντες διανοητές ως προς τον 
ρόλο της μνήμης και την ένταξή της στην εμπειρία του παρόντος και 

Χρήστος Μποκόρος, Φώτα πολύχρωμα, 2005,  
χρώματα λαδιού σε ξύλο, 150 x 84,5 εκ.
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της νεωτερικότητας. Επηρεασμένος από τις καταστροφικές συνέπει-
ες του πολέμου και ως εκ τούτου επιφυλακτικός ως προς την ιδέα 
της «προόδου», ο Μπένγιαμιν, μανιώδης συλλέκτης ο ίδιος, θεωρείται 
συχνά ως ένας σκαπανέας της μνήμης. Η συλλογή και η πρακτική του 
να συλλέγει κανείς θεωρείτο απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει η 
αναγκαία σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.

Η μνήμη συνδέεται και με τον τόπο άρα και με την εικόνα. Για τον 
Μπένγιαμιν, η πόλη ενεργοποιεί την μνήμη του μοντέρνου «φλανέρ» 

ο οποίος περιδιαβαίνει τους δρό-
μους της αναζητώντας θραύσμα-
τα της μνήμης αυτής. 

Εικόνα και μνήμη είναι απόλυτα 
συνυφασμένες και στο έργο του 
φιλοσόφου Γκαστόν Μπασελάρ 
(1884-1962). Η έννοια της Τοπο-
ανάλυσής του «χωροποιεί» τον 
ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, την 
φαντασία και τις αναμνήσεις του. 
Ο χώρος είναι η προβολή του ψυ-
χικού κόσμου αλλά και αντίστρο-
φα, δηλαδή οι αναμνήσεις μας και 
ο ψυχικός μας κόσμος έχουν κα-
θοριστεί και από τον χώρο. Όπως 
εξηγεί στο Η ποιητική του χώρου, 
ο χώρος χρησιμεύει στο να κρατά 
«συμπυκνωμένο χρόνο». Ο χώρος 
και λιγότερο ο χρόνος είναι εκεί-
νος που βοηθάει στην εξερεύνηση 
του ψυχικού κόσμου. 

Η ενεργοποίηση αλλά κυρίως η 
εξάσκηση της μνήμης μέσα από 
εικόνες φέρνει στο νου και τις 
περίφημες μνημοτεχνικές, τε-

Χρόνης Μπότσογλου, Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακο-
μέτι, 2003, λάδι σε μουσαμά, 199 x 98, 5 εκ.



7

χνικές που είχαν εφαρμόσει οι 
αρχαίοι Έλληνες για τους οποί-
ους η Μνημοσύνη ήταν η μητέρα 
των Μουσών. Ο λυρικός ποιητής 
Σιμωνίδης ο Κείος ο οποίος θεω-
ρείτο ότι εφηύρε την τέχνη της 
μνήμης, εισήγαγε μία τεχνική 
συνδυασμού τόπων με εικόνες. 
Στα δωμάτια ενός φανταστικού 
αρχιτεκτονήματος, για παράδειγ-
μα, ο εξασκούμενος τοποθετού-
σε αυτά που ήθελε να θυμηθεί 
σε μορφή εικόνων (η τέχνη της 
μνήμης χρησιμοποιείτο στην ρη-
τορική). Για να τα θυμηθεί τα ανέ-
συρε σταδιακά ακολουθώντας 
μία νοητή πορεία στο εσωτερικό 
του κτιρίου. 

Στο Περί ψυχής ο Αριστοτέλης 
υποστηρίζει ότι η σκέψη λει-
τουργεί με νοητικές εικόνες. Η 
φαντασία μεσολαβεί ανάμεσα 
στην αντίληψη και την σκέψη, 
επεξεργάζεται δηλαδή τις αντιλήψεις που λαμβάνουν οι πέντε αισθή-
σεις. Η μνήμη ανήκει στο ίδιο μέρος της ψυχής που ανήκει και η φα-
ντασία, είναι και αυτή απαραίτητη για την λειτουργία της σκέψης. 

Θεωρίες για την μνήμη και την ανάμνηση έχουν επηρεάσει και την 
πρόσληψη της τέχνης όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από την Πλα-
τωνική φιλοσοφία. Η τέχνη είναι μίμηση, αποτελεί μία αντιγραφή της 
υλικής υπόστασης ενός αντικειμένου το οποίο με την σειρά του μιμεί-
ται τα αρχέτυπα, τις υπερβατικές μορφές που βρίσκονται πίσω από τις 
υλικές και οι οποίες είναι η έκφραση της αλήθειας. Όπως αναφέρεται 
στον Φαίδρο, η γνώση της αλήθειας συνίσταται στην ανάμνηση, στην 
ανάκληση των Ιδεών που κάποτε είδαν οι ψυχές των ανθρώπων. 

Τάσος Μαντζαβίνος, Αινείας, 1990,  
λάδι σε μουσαμά, 60 x 35 εκ.
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Μία έκθεση τέχνης βέβαια ούτε μπορεί ούτε οφείλει να περιέχει σύν-
θετες φιλοσοφικές έννοιες. Θα μπορούσε όμως να ισχυριστεί κανείς 
ότι η ίδια η τέχνη ως προς την διαδικασία παραγωγής της έχει κοινά 
στοιχεία με την ανάκληση της μνήμης. Αν ένα εργαλείο της τέχνης 
είναι η φαντασία και αν –όπως μπορεί να συναγάγει κανείς και από 
το έργο του Προυστ– τα όρια ανάμεσα στο θυμάμαι και το φαντάζομαι 
δεν είναι πάντα διακριτά κάνοντας την μνήμη να συνορεύει με την 
φαντασία, τότε η τέχνη και η διαδικασία παραγωγής της ακολουθεί 
παρόμοιους δρόμους με εκείνους της ανάκλησης της μνήμης. 

Τέχνη, μνήμη και χρόνος συνδιαλέγονται και με άλλους τρόπους. Στις 
πρώιμες ή παραδοσιακές κοινωνίες, για παράδειγμα, ο μύθος έτσι όπως 
καταγράφεται στις τελετουργίες και τα εποχιακά έθιμα καταγράφουν 
και συστηματοποιούν τον χρόνο ενώ ταυτόχρονα μετατρέπουν τον «βι-
ωμένο» χρόνο σε «μυθικό» χρόνο. Αν οι τελετουργίες αυτές θεωρηθούν 
ως μία μορφή «τέχνης» τότε γίνεται σαφές ότι η ίδια η τέχνη και η 
επανάληψη κάποιων εκφάνσεων της σηματοδοτεί τον χρόνο κυρίως 
με την κυκλική ροή του. 

Οι διασυνδέσεις της τέχνης με 
τον χρόνο και επομένως με την 
μνήμη έχουν πολλές όψεις. Βέ-
βαια, η σχέση της δισδιάστατης 
εικόνας με τον χρόνο έτσι όπως 
φθάνει στον θεατή είναι περισ-
σότερο έμμεση σε αντίθεση με 
την λογοτεχνία, για παράδειγμα, 
όπου η διήγηση κάνει την σχέση 
πιο προφανή. Η αυτοβιογραφία 
ως είδος είναι, για παράδειγμα, 
μία μορφή λογοτεχνίας απόλυτα 
συνδεδεμένη με την ανάμνηση 
και την μνήμη. (Μυθιστορήματα 
των οποίων η πλοκή βασίζεται 
στην αναμόχλευση του παρελθό-
ντος είναι εξάλλου άπειρα όπως 

Εδουάρδος Σακαγιάν, Οι γονείς του ποιητή, 2004,  
λάδι σε μουσαμά, 40 x 30 εκ.



9

χαρακτηριστικά η Οδός των Σκο-
τεινών Μαγαζιών του Πατρίκ 
Μοντιανό [1945-]).

Βάσιμος όμως είναι και ο ισχυ-
ρισμός ότι στην ζωγραφική, η 
ίδια η έννοια της αναπαράστα-
σης που βρίσκεται στον πυρήνα 
των εικαστικών τεχνών, ορμάται 
από την μνήμη. Μεταμορφώνει 
μία παράσταση της πραγματι-
κότητας, άρα μία εικόνα ή συν-
δυασμούς εικόνων που έχουν 
εντυπωθεί στην μνήμη, σε ει-
κόνα. Ακόμα και όταν αυτό δεν 
αποτυπώνεται στο τελικό έργο, 
το γεγονός παραμένει ότι συνι-
στά μέρος της καλλιτεχνικής 
διαδικασίας. Αφού η ζωή είναι 
χρόνος, ο βιωμένος χρόνος του 
κάθε καλλιτέχνη και οι εμπειρίες του παρεισφρέουν στο ίδιο το έργο 
τους (μία ψυχαναλυτική προσέγγιση της τέχνης θα έκρινε αυτό καθο-
ριστικό για το ίδιο το έργο) ακόμα και αν η αναδίφηση αυτή είναι ένα 
εργαλείο και όχι το ίδιο το αντικείμενο του έργου. 

Στην συγκεκριμένη έκθεση η επιλογή των έργων δεν έχει γίνει με 
κριτήριο το αν οι καλλιτέχνες είχαν την πρόθεση να επικεντρωθούν 
στο θέμα της μνήμης και του χρόνου. Η επιλογή έχει γίνει με πιο ανοι-
χτή, ελεύθερη αλλά και υποκειμενικά συνειρμική ματιά ενέχοντας 
έτσι –όπως ισχύει σε κάθε ανάγνωση της τέχνης– κι έναν κίνδυνο 
αυθαιρεσίας. Όπως όλες οι θεματικές εκθέσεις που επιχειρούν να το-
ποθετήσουν σ’ ένα κοινό πλαίσιο διαφορετικά έργα μεταξύ τους απο-
τελεί ως εκ τούτου μία κατασκευή. Συχνοί κίνδυνοι σε τέτοιου τύπου 
εκθέσεις είναι ότι φωτίζεται μία μόνο πλευρά ενός έργου (συχνά μία 
πλευρά που δεν έχει επιλέξει συνειδητά ο καλλιτέχνης) μειώνοντας 
έτσι την πολυπλοκότητά του, ότι δημιουργούνται κατηγοριοποιήσεις ή 

Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Άρτεμις, 2013,  
ακρυλικό σε ξύλο, 21 x 25 εκ.
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ότι υποβαθμίζεται η πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει η θεωρητική 
έννοια πάνω στην οποία βασίζεται η έκθεση. 

Την ίδια στιγμή όμως αυτού του τύπου οι θεματικές εκθέσεις βοη-
θούν στο να παρουσιάσουν μία συλλογή, στην προκειμένη περίπτωση 
μέρος της συλλογής του Σωτήρη Φέλιου, υπό ένα διαφορετικό πρίσμα 
προβάλλοντας και δοκιμάζοντας έτσι την ευελιξία της. Θίγουν επίσης 
το ερώτημα του πόσο ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες μπορεί αλλά 
και πρέπει να είναι ένα έργο τέχνης ή μία συλλογή. Ερωτήματα όπως 
ο βαθμός στον οποίο το πλαίσιο παρουσίασης ενός έργου επηρεάζει 
την ανάγνωσή του μπορεί να μην αγγίζουν το νόημα της ζωγραφικής 
αλλά πάντως ανοίγουν τον διάλογο σε σημαντικά θέματα για την πα-
ρουσίαση και την προβολή της τέχνης. (Ενδιαφέροντα στοιχεία ίσως 
να προέκυπταν από μία αναδρομή σε εκθέσεις της ίδιας συλλογής και 
μία συγκριτική ματιά για το πώς τα ίδια τα έργα φωτίζονται κάθε φορά 
διαφορετικά). 

Στην έκθεση η μνήμη και ο χρό-
νος εκφράζονται με ποικίλους 
τρόπους (οι παρακάτω συσχετι-
σμοί είναι περιληπτικοί και δεν 
εξαντλούν το εύρος των νοημά-
των σε κάθε έργο): το πορτρέτο 
ως μία καταγραφή του απεικο-
νιζόμενου σε μία συγκεκριμένη 
περίοδο της ζωής του (Στέφανος 
Δασκαλάκης), το φόρο τιμής σε 
πρόσωπα αγαπημένα που έχουν 
φύγει από την ζωή (Χρόνης Μπό-
τσογλου), την ώρα της ημέρας ή 
την ατμόσφαιρα και την αίσθηση 
του χρόνου που αποπνέει ένα 
χώρος (Άννα Μαρία Τσακάλη), τις 
αναμνήσεις που φέρνει στο νου 
ένα τοπίο ή ένα εγκαταλελειμ-
μένο κτίριο (Κωνσταντίνος Κε-

Μιχάλης Μανουσάκης, Χωρίς τίτλο, 2009,  
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 100 x 70 εκ.
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ρεστετζής), το πάγωμα του χρό-
νου και την ιδέα ενός ονειρικού 
ή ακαθόριστου χώρου (Κώστας 
Παπανικολάου) ή μίας ειδυλλια-
κής Αρκαδίας (Μαρία Φιλοπού-
λου), την επαφή με την φύση 
ιδωμένη ως μία σχέση που δίνει 
μία άλλη διάσταση στον χρόνο, 
την μνήμη σε σχέση με την θρη-
σκεία και την θέση του ανθρώ-
που μέσα σε αυτήν (Εδουάρδος 
Σακαγιάν), το ιερό, την παράδοση 
και την ανάμνηση αγαπημένων 
ανθρώπων (Χρήστος Μποκόρος), 
τον μύθο, την ιστορία ή το ταξίδι 
(Τάσος Μαντζαβίνος), το υποσυ-
νείδητο και την γλώσσα του ονεί-
ρου (Τάσος Μισούρας, Θεόφιλος 
Κατσιπάνος), την συνειρμική 
γραφή (Εμμανουήλ Μπιτσάκης, 
Αλέξης Ακριθάκης), τις παιδικές 
αναμνήσεις και το παραμύθι (Μαριλίτσα Βλαχάκη, Αχιλλέας Παπακώ-
στας), τον ερωτισμό και την ιδέα του άχρονου (Γιάννης Ψυχοπαίδης), 
την αναπόληση, καθώς και το στοιχείο του καθρέφτη που υπαινίσσε-
ται την προβολή στο μέλλον ή την αντανάκλαση του παρελθόντος στο 
παρόν και αντίστροφα (Γιώργος Ρόρρης), το μπόλιασμα της παράδοσης 
με το παρόν (Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος), την υπαρξιακή αναζή-
τηση (Μιχάλης Μανουσάκης), τον κόσμο του ζωγράφου, το ατελιέ του 
ως «αποθήκη» μνήμης και την ιδέα του μέσα και του έξω ως μεταφορά 
της μνήμης και του παρόντος (Βασίλης Παπανικολάου) ή την αναφορά 
στο σπίτι ως κέλυφος αναμνήσεων (Ηώ Αγγελή, Μαρία Χατζηανδρέου). 

Η έννοια της αναπαράστασης και τα αυτοβιογραφικά στοιχεία (Αλέ-
κος Λεβίδης), το κολάζ ως συλλογή και η επιστρωμάτωση υλικών ως 
μία μεταφορά στρωμάτων μνήμης (Αντώνης Ντόνεφ, Καλλιόπη Ασαρ-

Τάσος Μισούρας, Χωρίς τίτλο, 2009,  
λάδι σε καμβά, 207 x 138 εκ.
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γιωτάκη), η σημαδούρα ως σημείο αναφοράς (Νίκος Κυριακόπουλος) 
είναι και αυτά οπτικά στοιχεία που παραπέμπουν στην μνήμη και τον 
χρόνο. Μία μικρή ενότητα με έργα μίας παλαιότερης γενιάς (Γιάννης 
Τσαρούχης, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Μόραλης) αναφέρεται στην 
γενιά του τριάντα και έμμεσα στην επίδραση που έχει στις σημερινές 
αισθητικές αξίες και την συλλογική μνήμη. Το μοναδικό γλυπτό της 
έκθεσης, έργο του Ανδρέα Λόλη, εννοείται ως υπόμνηση του πώς το 
εφήμερο μπορεί να παγιωθεί σε ανάμνηση που επανέρχεται στην συ-
νείδηση. Παρότι αξιόλογα και εύστοχα ως προς το θέμα του χρόνου, 
άλλα έργα της Συλλογής Σωτήρη Φέλιου που υπομνηματίζουν τον χρό-
νο δεν μπόρεσαν δυστυχώς να εκτεθούν λόγω περιορισμένου χώρου 
ή δυσκολίας μετακίνησης.

Η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μία έκθεση λιτή αλλά όσο το δυ-
νατόν πιο περιεκτική, με ένα στήσιμο που δεν βασίζεται στις οπτικές 
αντιθέσεις αλλά δημιουργεί μία ροή και μία ήρεμη διαδρομή μέσα στο 
χώρο. Τα έργα κάποιων καλλιτεχνών μπορεί να μην είναι τα πλέον 
αντιπροσωπευτικά τους εν μέρει διότι δόθηκε έμφαση στις πιο αφαι-
ρετικές συνθέσεις – σε έργα που ως σύνολο να θυμίζουν το φευγαλέο 
των αναμνήσεων και το ακαθόριστο του χρόνου αλλά και να αφήνουν 
την φαντασία του θεατή να κινηθεί πιο ελεύθερα με τους δικούς του 
συνειρμούς.  

Η έκθεση ευελπιστεί να ωθήσει τον θεατή σ’ ένα νοερό ταξίδι στις 
δικές του αναμνήσεις. Οι απόψεις του Μπερξόν περί ρευστού χρόνου 
φαίνεται να βρίσκουν την έκφρασή τους. Η εμπειρία του παρόντος 
αποτελεί ένα ερέθισμα για μία διαδρομή στο παρελθόν, συγχρονίζει 
το παρελθόν και το παρόν καταρρίπτοντας την έννοια του «πριν» και 
του «μετά» και καταδεικνύοντας τα παιχνίδια της φαντασίας και της 
μνήμης αλλά και την πολυπλοκότητα του χρόνου.

Αλεξάνδρα Κοροξενίδη  
επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικός τέχνης
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Επιλογή από βιβλιογραφία και ιστότοπους

 ● Frances A. Yates, H Τέχνη της Μνήμης, μετάφραση Άρης 
Μπέρλης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 2012.

 ● Γκαστόν Μπασελάρ, Η ποιητική του χώρου, μετάφραση Ελένη 
Βέλτσου – Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή, εκδόσεις Χατζηνικολή, 1982.

 ● Κώστης Παπαγιώργης, Περί Μνήμης, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2008.

 ● Μonroe C. Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, μετάφαση 
Δημοσθένης Κούρτοβικ, Παύλος Χριστοδουλίδης, Εκδόσεις Νεφέλη, 1989.

 ● Kristen Lippincott with Umberto Eco. E.H. Gombrich and 
others, The Story of Time, Merrell Holberton publishers London 
in association with the National Maritime Museum.

 ● Time and the Image, edited by Carolyn Bailey Gill, 
Manchester University Press, 2000.

 ● www.lrb.co.uk

 ● www.militantesthetix.co.uk

 ● plato.stanford.edu

 ● www.cambridge.org

 ● www.iep.utm.edu

 ● www.oxfordreference.com

 ● www.philosophypages.com

 ● www.wikipedia.org

 ● courses.arch.ntua.gr
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Κατάλογος έργων

1. Ηώ Αγγελή, Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα, 2012, μικτή τεχνική, 30 x 30 εκ.

2. Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1985, μελάνι σε χαρτί, 20 x 14,5 εκ.

3. Καλλιόπη Ασαργιωτάκη, Χρυσές αποχρώσεις, 2010, μικτή τεχνική, 28 x 21 εκ.

4. Μαριλίτσα Βλαχάκη, Χωρίς τίτλο, 1996, μικτή τεχνική σε μουσαμά, 80 x 100 εκ.

5. Στέφανος Δασκαλάκης, Άννα, 2008, λάδι σε μουσαμά, 110 x 130 εκ.

6. Νίκος Εγγονόπουλος, Έρως & Ψυχή, 1975,  
σινική μελάνη και υδατογραφία σε χαρτί, 11 x 8,2 εκ.

7. Θεόφιλος Κατσιπάνος, Χωρίς τίτλο, 2008, λάδι σε μουσαμά, 42 x 32 εκ.

8. Κωνσταντίνος Κερεστετζής, Παλιός σιδηροδρομικός σταθμός 
στην Αδριανή, 1992, ακουαρέλα, 12,4 x 17,2 εκ.

9. Κωνσταντίνος Κερεστετζής, Εγκαταλελειμμένος σιδηροδρομικός 
σταθμός στην Αδριανή, 1992, ακουαρέλα, 18 x 26,7 εκ.

10. Νίκος Κυριακόπουλος, Σημαδούρα, 2010, ακουαρέλα σε χαρτί, 13 x 9 εκ.

11. Αλέκος Λεβίδης, Μοντέλα στο ατελιέ, 2012, μικτή τεχνική, 250 x 250 εκ.

12. Ανδρέας Λόλης, Χωρίς τίτλο, 2011, μάρμαρο, 55 x 40 x 20 εκ.

13. Μιχάλης Μανουσάκης, Χωρίς τίτλο, 2009,  
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 100 x 70 εκ.

14. Μιχάλης Μανουσάκης, Χωρίς τίτλο, 2001,  
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50 x 70 εκ.

15. Τάσος Μαντζαβίνος, Αινείας, 1990, λάδι σε μουσαμά, 60 x 35 εκ.

16. Τάσος Μαντζαβίνος, Βαρκάρης που έρχεται και φεύγει 
της ακτής, 2009, λάδι σε μουσαμά, 50 x 60 εκ.

17. Τάσος Μισούρας, Χωρίς τίτλο, 2009, λάδι σε μουσαμά, 207 x 138 εκ.

18. Γιάννης Μόραλης, Προσχέδιο για τον πίνακα «Κοντά στη 
θάλασσα», 2004, ακρυλικό σε χαρτί, 16,8 x 16 εκ.

19. Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Πόλεις, 2001, λάδι σε μουσαμά, 35 x 35 εκ.

20. Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Βερολίνο, 2007, λάδι σε μουσαμά, 18 x 24 εκ.

21. Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Άρτεμις, 2013, ακρυλικό σε ξύλο, 21 x 25 εκ.

22. Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Χωρίς τίτλο, 2008, λάδι σε μουσαμά, 18 x 24 εκ.
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23. Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Το Χριστόψωμο, 2008, λάδι σε μουσαμά, 18 x 24 εκ.

24. Χρήστος Μποκόρος, Ωά, 1991, χρώμα λαδιού σε ξύλο και μουσαμά, 19 x 37 εκ.

25. Χρήστος Μποκόρος, Φώτα πολύχρωμα, 2005, χρώματα λαδιού σε ξύλο, 150 x 84,5 εκ.

26. Χρόνης Μπότσογλου, Μια προσωπική Νέκυια, 1993-2000,  
λαδοπαστέλ, σκόνες αγιογραφίας και ξηρό παστέλ σε 
χαρτί κολλημένο σε μουσαμά, 150 x 100 εκ.

27. Χρόνης Μπότσογλου, Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι, 
2003, λάδι σε μουσαμά, 199 x 98, 5 εκ.

28. Αντώνης Ντόνεφ, Χωρίς τίτλο, 2009,  
μελάνι σε χαρτί επικολλημένο σε μουσαμά, 80 x 60 εκ.

29. Αχιλλέας Παπακώστας, Καλοκαιρινή ανάμνηση, 2002, 
λάδι σε χάρντμπορτντ, 124,5 x 144,5 εκ.

30. Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Ultron-13, 2007,  
ξηρή χάραξη, αβγοτέμπερα και φύλλα χρυσού, 61 x 42 εκ.

31. Βασίλης Παπανικολάου, Το εργαστήριο όπως φαίνεται από τον 
καθρέφτη της πόρτας, 2006, αβγοτέμπερα σε ξύλο, 155 x 120 εκ.

32. Κώστας Παπανικολάου, Βάρκα με τη σκιά της, 2003,  
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης, 151,8 x 177,5 εκ.

33. Κώστας Παπανικολάου - Τάσος Μαντζαβίνος, Χωρίς 
τίτλο, 2013, λάδι σε κοντραπλακέ, 50 x 70 εκ.

34. Γιώργος Ρόρρης, Ανδρονίκη, 2013, λάδι σε μουσαμά, 75 x 65 εκ.

35. Γιώργος Ρόρρης, Κόκκινη σκιά γυναίκας, 2013, λάδι σε μουσαμά, 44,5 x 22 εκ.

36. Γιώργος Ρόρρης, Παρείσακτο βλέμμα, 2012, λάδι σε μουσαμά, 62 x 47,5 εκ.

37. Εδουάρδος Σακαγιάν, In Paradisum, 2006,  
βινυλικό, λάδι και μολύβι σε μουσαμά, 187 x 146,5 εκ.

38. Εδουάρδος Σακαγιάν, Οι γονείς του ποιητή, 2004, λάδι σε μουσαμά, 40 x 30 εκ.

39. Άννα Μαρία Τσακάλη, Πανσέδες, 2001-2002, λάδι σε μουσαμά, 160 x 160 εκ.

40. Γιάννης Τσαρούχης, Μεγαρίτισσα και Έρωτες, τέμπερα σε χαρτί, 35,5 x 23,5 εκ.

41. Μαρία Φιλοπούλου, Μύστες, 2011, λάδι σε μουσαμά, 159 x 200 εκ.

42. Μαρία Χατζηανδρέου, Interior 1, 2004, μολύβι σε χαρτί, 138 x 72 εκ.

43. Γιάννης Ψυχοπαίδης, Οι λουόμενες, 1994, παστέλ και τέμπερα σε χαρτί, 35 x 65 εκ.



Φωκίωνος Νέγρη 16, Αθήνα | T: 210 8824681 
info@felioscollection.gr | www.felioscollection.gr
Τρίτη-Παρασκευή 17.00-21.00, Σάββατο & Κυριακή 12.00-18.00

Η έκθεση θα παραμείνει κλειστή 24-26 & 31 Δεκεμβρίου, 1 & 2 Ιανουαρίου 2014


