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Φίλες και Φίλοι, 
Αγαπητοί Επισκέπτες,

Με ιδιαίτερη χαρά, η Πινακοθήκη του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας, φι-
λοξενεί την περίοδο αυτή, την έκθεση «Γυναίκα» του µεγάλου Έλληνα 
ζωγράφου Γιώργου Ρόρρη, µε εµβληµατικά έργα από τη συλλογή Σωτήρη 
Φέλιου.

Ο Γιώργος Ρόρρης, µία από τις σηµαντικότερες µορφές της σύγχρονης 
παραστατικής ελληνικής ζωγραφικής, δηµιουργεί έργα που η θεµατολογία 
τους επικεντρώνεται στις µοναχικές φιγούρες και τα γυναικεία γυµνά που 
αναπτύσσουν µια ιδιαίτερη σχέση µε το χώρο, αναδεικνύοντας τη δραµα-
τικότητα των συνθέσεων. Οι σκηνές αποκτούν µια ψυχογραφική διάσταση, 
καθώς τονίζονται τα ατοµικά χαρακτηριστικά και η προσωπική έκφραση 
του µοντέλου. Σε όλα του τα θέµατα ο χειρισµός του χρώµατος καθορίζει 
την ατµόσφαιρα, άλλοτε µε αισθησιακές εντάσεις και άλλοτε µε µια κάπως 
µελαγχολική διάθεση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ζωγράφος: «Εγώ ζωγραφίζω το µοντέλο 
µέσα σε ένα δωµάτιο, όχι για να εγκλωβιστεί το µοντέλο στο γύρω περι-
βάλλον, αλλά για να εγκλωβιστεί ο θεατής µέσα σε αυτό. Το βλέµµα του 
θεατή συµπληρώνει τον πίνακα. Αλλά και ο πίνακας βλέπει. Εγώ πιστεύω 
ότι και ο πίνακας βλέπει τον θεατή. Είναι ένα ανοιχτό βλέµµα. Η εικόνα του 
γυµνού είναι µια απόλυτη αλήθεια και συνακολούθως είναι αθωότητα, δεν 
υπαινίσσεται τίποτα».
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Περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, η θεµατολογία της έκθεσης την οποία 
επιµελείται η Ροζαλία Αδαµοπούλου εστιάζει στη γυναικεία φύση και 
αποτελεί µία εξαιρετική ευκαιρία για να αναστοχαστούµε τις έµφυλες 
διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες µέσα στην ίδια την οικογένεια, τον 
ιδιωτικό και επαγγελµατικό βίο και τους αγώνες για την εξάλειψη των 
προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των διακρίσεων, χωρίς αποκλει-
σµούς και για τα δύο φύλα.

Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος της τέχνης και του πολιτισµού. Να 
διαµορφώνει ένα νέο περιβάλλον προβληµατισµού, να προβάλλει τη δια-
φορετικότητα των απόψεων και µέσα από την αντίθεση των προσεγγίσεων 
να προκύπτει η σύνθεση που οδηγεί στην εξέλιξη. Να ενισχύει τον διάλογο 
και την ελευθερία της σκέψης, να µάχεται κατά της πνευµατικής απογύ-
µνωσης του ατόµου, να προωθεί τη γνώση, τον σεβασµό και την ανοχή των 
διαφορετικών πεποιθήσεων.

Ως ∆ήµαρχος ενός τόπου µε έντονο πολιτισµικό αποτύπωµα, όπου διαχρο-
νικά συναντώνται και δοκιµάζονται ιδέες, ρεύµατα, άνθρωποι, τέχνες και 
πολιτισµοί, νοιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που φιλοξενούµε στη 
Πινακοθήκη του ∆ήµου µας, έργα του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου.

Στο σηµείο αυτό, δράττοµαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω προσωπικά τον 
Γιώργο Ρόρρη για την παρουσία του στα εγκαίνια της έκθεσης καθώς και 
τον συλλέκτη Σωτήρη Φέλιο που για ακόµη µια φορά, µας εµπιστεύεται πο-
λύτιµα έργα της συλλογής του και µας τιµά µε τη συνεργασία του. 
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Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Πινακοθήκης Σπύρο Μω-
ραΐτη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους εργαζοµένους για τη διοργάνωση 
της περιοδικής αυτής έκθεσης, καθώς και την ιστορικό τέχνης Ροζαλία 
Αδαµοπούλου για την άρτια επιµέλεια και την αισθητική της προσέγγιση.

Σας καλωσορίζω και πάλι στο σπουδαίο αυτό καλλιτεχνικό γεγονός και 
ευελπιστώ να προσφέρουµε τη δυνατότητα στο κερκυραϊκό κοινό, να 
απολαύσει µια υψηλή πολιτιστική εµπειρία, ενισχύοντας τους διαύλους 
επικοινωνίας µε τους σύγχρονους δηµιουργούς της χώρας µας.

Μερόπη - Σπυριδούλα Υδραίου  
∆ήµαρχος Κεντρικής Κέρκυρας  

& ∆ιαποντίων Νήσων
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Με έναν από τους σηµαντικότερους σύγχρονους ζωγράφους, τον 
Γιώργο Ρόρρη, η Πινακοθήκη ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων 
Νήσων ανοίγει τον κύκλο περιοδικών εκθέσεων για το 2022.

Εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής γενιάς του ‘80, ο Γιώργος Ρόρρης διακρί-
νεται για τα ρεαλιστικά στοιχεία των έργων του και την ξεχωριστή ικανότητά 
του να εµβαθύνει στο ουσιαστικό στοιχείο. 

Καθένα από τα έργα του αποτελούν και µία ξεχωριστή αφήγηση, που γίνε-
ται παράλληλα και δική του. Προσκαλούν και προκαλούν τον επισκέπτη να 
την αναγνώσει εξίσου, αφού όπως ο ίδιος υποστηρίζει “σκοπός του έργου 
τέχνης είναι να προκαλέσει ανησυχία και όχι επανάπαυση”.

Η έκθεση “Γυναίκα” που φιλοξενείται στο Τµήµα Περιοδικών Εκθέσεων του 
Περιστυλίου την περίοδο 8 Απριλίου – 31 Μαΐου 2022, όπως ο δωρικός 
της τίτλος µαρτυρά, δεν µπορεί παρά να αποτελεί έναν ύµνο στη γυναικεία 
υπόσταση. Στο εργαστήριο της οδού Τροφωνίου, οι γυναίκες του Ρόρρη 
αληθινές, ερωτικές, µελαγχολικές, τσαλακωµένες δεν αντιστέκονται στη 
φθορά τους, αντίθετα αφήνουν έκθετα τα σηµάδια της ψυχής και του σώ-
µατός τους.

Νιώθουµε διπλά χαρούµενοι για τη διοργάνωση της έκθεσης αυτής, καθώς 
πρόκειται για την τρίτη συνεργασία µας µε τη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου και 
το Ίδρυµα “Η άλλη Αρκαδία”. 
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Ευχαριστούµε τον κ. Σωτήρη Φέλιο για την εµπιστοσύνη του προς την Πινα-
κοθήκη του ∆ήµου µας αλλά και την αµέριστη κατανόησή του ως προς το 
δεσµευτικό πλαίσιο λειτουργίας ενός δηµόσιου φορέα.

Ευχαριστούµε την επιµελήτρια της έκθεσης, ιστορικό τέχνης και µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πινακοθήκης κ. Ροζαλία Αδαµοπούλου, για 
την εξαίσια παρουσίαση. Είναι προφανές, πως έχει δουλέψει µε ιδιαίτερη 
αφοσίωση. 

Τέλος, εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στο προσωπικό και τους συνεργάτες 
της Πινακοθήκης για τη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλουν, στην εξέλιξη 
του πολιτιστικού φορέα του ∆ήµου µας.

Σπύρος Μωραΐτης 
Πρόεδρος ∆.Σ. Πινακοθήκης ∆ήµου  

Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων
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Η ζωγραφική του Γιώργου Ρόρρη λειτουργεί ποιητικά.

Η πρώτη αιχµαλωσία της ψυχής µου στα έργα του γίνεται απ’ την απλότητα 
τους, που είναι ευγένεια και σοφία µαζί, εκλεπτυσµένο γούστο και µεγάλη 
µαστοριά. 

Ξέρει πολύ καλά ο Ρόρρης τις φανερές και τις αθέατες πλευρές ενός τρό-
που, για να δει πρώτα ο ίδιος και µετά ο κάθε θεατής, έτσι που να σε κάνει 
να νοιώσεις και να συµµεριστείς. 

Ο Ρόρρης µε την τέχνη του ξέρει πως «αφηγούµενος» πρέπει να «καταστεί-
λει» τη δυσπιστία γνωρίζοντας πως εµείς, οι θεατές της ζωγραφικής του, 
είµαστε έτοιµοι να «αιχµαλωτιστούµε» απ’ τη µαγεία της εικόνας του και ό,τι 
αυτή διηγείται. 

Σωτήρης Φέλιος 
Για «Την άλλη Αρκαδία»  
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Στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση Γυναίκα πρωταγωνιστεί η γυ-
ναικεία µορφή σε ποικίλες ηλικιακές φάσεις, στάσεις και στιγµές πάντα σε 
οργανική και αδιάσπαστη ενότητα µε τον ζωτικό χώρο του εργαστηρίου του 
ζωγράφου. «Ζωγραφίζω κυρίως γυναίκες γιατί µε ενδιαφέρει η ετερότητα, 
ο άγνωστος κόσµος του άλλου που λέγεται γυναίκα» παραδέχεται ο ζω-
γράφος. Η στοργική µατιά του αποζητά να κατανοήσει τη γυναικεία φύση, 
να εντρυφήσει στα άδυτα της υπόστασής της και εν τελεί να την εξυµνήσει 
αποτυπώνοντας το µεγαλείο της απλότητάς της, σε µία προσπάθεια ψυ-
χογράφησής της. Η νοσταλγική και ενίοτε µελαγχολική ατµόσφαιρα των 
έργων αναδεικνύει την ποιητική αύρα που τα περιβάλλει και επιτείνει την 
δραµατικότητα της σύνθεσης.

Σε µια περίοδο γενικευµένης κρίσης, µε πολλαπλά τα θύµατα της έµφυλης 
βίας ανακύπτει σχεδόν επιτακτικά η ανάγκη για µία τέχνη που σέβεται και 

Γυναίκα
Ροζαλία Αδαµοπούλου, Ιστορικός Τέχνης 



[ 13 ]

εξυψώνει την γυναικεία φύση. Στον αντίποδα της κυρίαρχης αισθητικής 
που προβάλλει την επίπλαστη και αψεγάδιαστη εικόνα, η τέχνη του Ρόρρη 
εµµένει στην προβολή της σύγχρονης γυναίκας, όπως πραγµατικά είναι, 
χωρίς εξιδανίκευση και ωραιοποίηση. Στόχος του είναι να ζωγραφίσει τη 
σύγχρονη Ελληνίδα, την απλή καθηµερινή γυναίκα της εποχής που αγω-
νίζεται και ζει τη δική της ζωή. «∆εν µε ενδιαφέρουν οι µιµητές ζωής, από 
τους οποίους βρίθει η εποχή µας» ξεκαθαρίζει. Ο ζωγράφος απεικονίζει 
τις γυναίκες µε αγάπη, µε σεβασµό στα σηµάδια του χρόνου, τη φθορά, τις 
ατέλειες, την ευθραυστότητα, την δύναµη µε την καθαρότητα της µατιάς του 
ειλικρινούς καλλιτέχνη που αναγνωρίζει πρωτίστως την δική του εύθραυ-
στη και ατελή ανθρώπινη φύση.

Ο Γιώργος Ρόρρης ανήκει στη γενιά που κάνει την εµφάνισή της στην ελλη-
νική καλλιτεχνική σκηνή µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Πρόκειται για 
ανθρώπους που µεγάλωσαν µε δεδοµένη την ελευθερία της πλουραλιστι-
κής έκφρασης του µεταµοντερνισµού. Επιλέγουν την επιστροφή στο τελάρο 
και τον παραστατικό τρόπο έκφρασης, άλλοτε µε ρεαλιστικές και άλλοτε µε 
πιο αφαιρετικές τάσεις. Άλλωστε, η παραστατική ζωγραφική κατέχει κεντρι-
κή θέση στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης και αποτέλεσε τη βάση της 
παιδείας των περισσότερων καλλιτεχνών της γενιάς αυτής.

Τη δεκαετία του 1980 οι καλλιτέχνες αισθάνονταν πως υπήρχε η δυνατότητα 
αφήγησης και ιστόρησης, αναφέρει ο Ρόρρης σε µια συζήτηση για την επο-
χή εκείνη. Θεωρούσαν πως, εφόσον ο Τσαρούχης ζωγράφιζε παραστατικά, 

Γυναίκα
Ροζαλία Αδαµοπούλου, Ιστορικός Τέχνης 
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θα µπορούσαν να το επιχειρήσουν και οι νεότεροι. Οι περισσότεροι καλ-
λιτέχνες άντλησαν επιρροές από την τέχνη του Τσαρούχη και το έργο του 
αποτέλεσε σηµείο αναφοράς και πηγή έµπνευσης, καθώς αποδείκνυε πως 
υπήρχε σηµαντική ζωγραφική, την οποία µπορούσαν να ακολουθήσουν οι 
νέοι ζωγράφοι.

Ενώ παλαιότερα λειτουργούσαν πολυπρόσωπες οµάδες και κινήµατα, τη 
δεκαετία αυτή εντοπίζονται ολιγοµελείς παρέες συγκροτηµένες πάνω σε 
προσωπικούς δεσµούς και κοινές καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ο Γιώργος 
Ρόρρης, ο Εδουάρδος Σακαγιάν, η Άννα Μαρία Τσακάλη, η Μαρία Φιλο-
πούλου, ο Στέφανος ∆ασκαλάκης, ο Τάσος Μισούρας, ο Χρήστος Μποκόρος 
αποτέλεσαν µια ευρύτερη παρέα µε ισχυρό αποτύπωµα στην ελληνική τέ-
χνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών, µετά τις σπουδές τους στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών, συνέχισαν τις σπουδές τους στο Παρίσι, στην Σχολή Καλών 
Τεχνών και το εργαστήριο του Leonardo Cremonini, όπου απέκτησαν τη 
δυνατότητα ευρύτερης θέασης των πραγµάτων και ανάπτυξης του προσω-
πικού µορφοπλαστικού τους ιδιώµατος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Παρίσι, µια προσωπική απώλεια 
καθόρισε την χρωµατική κλίµακα των έργων του Ρόρρη, από το 1988 έως 
το 1993. Τα έργα αυτής της περιόδου είναι σκοτεινά, µε µουντά χρώµατα, 
περιορισµένο φως και θέµατα «δευτερεύοντα» –βασισµένα στο στοιχείο 
του ασήµαντου φαινοµένου που έβρισκε και αποτύπωνε στο εσωτερικό 
του σπιτιού του, σε αντίθεση µε τα έργα της αµέσως προηγούµενης πε-
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ριόδου των σπουδών του στην ΑΣΚΤ (1982-1987), που είχαν ως θέµα το 
γυµνό και αποδίδονταν µε ζωηρά χρώµατα και ιδιαίτερη προτίµηση στο 
κόκκινο. Στη συνέχεια, από το 1993, ασχολήθηκε µε αµείωτο ενδιαφέρον µε 
την αποτύπωση του αστικού τοπίου της Αθήνας έως το 1998, οπότε άρχισε 
να ασχολείται µε το πορτρέτο και να εξελίσσει το γνώριµο µέχρι σήµερα, 
εκφραστικό του ύφος «Για εµένα, τα εικονιζόµενα πρόσωπα είτε φέρουν 
ρούχα, είτε όχι, είτε είναι προσωπογραφίες, είτε ολόσωµα πορτρέτα, είναι 
όλα πορτρέτα».

Η πρώτη ατοµική του έκθεση έγινε στην Γκαλερί Μέδουσα αµέσως µετά το 
τέλος των σπουδών του στην ΑΣΚΤ (το 1988) και η δεύτερη µόλις επέστρεψε 
από το Παρίσι (το 1993), σε διάστηµα πέντε χρόνων πραγµατοποιήθηκαν δύο 
εκθέσεις που εξέφραζαν δύο διαφορετικές φάσεις της δουλειάς του και ση-
µείωσαν πρωτοφανή επιτυχία παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ακολούθησαν 
πολλές ακόµα και µία δυνατή συνεργασία µεταξύ του ζωγράφου και της Μα-
ρίας ∆ηµητριάδη –ιδιοκτήτριας της γκαλερί, που υπήρξε γόνιµη, δηµιουργική 
και σταθερή (επί σχεδόν 30 χρόνια), στη βάση του αµοιβαίου σεβασµού, του 
θαυµασµού και της εµπιστοσύνης και δεν θα µπορούσε να διακοπεί παρά 
µόνο µε την απώλεια της αγαπηµένης του φίλης και συνεργάτιδας, το 2017. 
«∆εν υπήρχε περίπτωση να σταµατήσει αυτή ή συνεργασία, παρά τις όποιες, 
κατά καιρούς, δυσκολίες» υποστηρίζει µε ειλικρίνεια ο ζωγράφος.

Παράλληλα, την εποχή αυτή καλλιεργείται ολοένα και περισσότερο το 
ενδιαφέρον του κοινού για την τέχνη και διευρύνεται η αγορά της τέχνης, 
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στοιχεία που ευνόησαν την παραγωγή ζωγραφικών έργων, ενώ άρχισαν 
να διαµορφώνουν τις συλλογές τους σηµαντικοί συλλέκτες που πίστεψαν 
και στήριξαν τη δουλειά των καλλιτεχνών. Ο Σωτήρης Φέλιος ήταν από τους 
πρώτους που αναγνώρισαν στους πίνακες του Ρόρρη την ποιότητα και την 
αυθεντικότητα του δηµιουργού τους, στοιχεία που άγγιξαν βαθιά το µυαλό 
και το συναίσθηµα του συλλέκτη, ο οποίος συνεχίζει µέχρι σήµερα να υπο-
στηρίζει και να υπεραµύνεται της δουλειάς του ζωγράφου.

Οι πίνακες που παρουσιάζονται στην έκθεση Γυναίκα προέρχονται σχε-
δόν αποκλειστικά από τη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου -εκτός από δύο που 
βρίσκονται στο ατελιέ του ζωγράφου και εκτίθενται για πρώτη φορά- και 
αποδεικνύουν την αγάπη τόσο του καλλιτέχνη όσο και του συλλέκτη, για την 
απεικόνιση της γυναικείας µορφής. 

Ο Ρόρρης αποδέχεται, εµπνέεται, ερωτεύεται και εν τέλει αποτυπώνει στον 
καµβά την γυναίκα όπως πραγµατικά είναι. Ο ερωτισµός κατά τη γνώµη 
του βρίσκεται στις ατέλειες, ενώ αδιαφορεί για τα αισθητικά πρότυπα που 
επιβάλλει η εποχή και επιλέγει να ζωγραφίσει την αληθινή γυναίκα, προβάλ-
λοντας ένα ηχηρό πρότυπο που αντίκειται στην καταδυναστευτική τελειότητα 
της κυρίαρχης επίπλαστης και αψεγάδιαστης εικόνας. Τον ενδιαφέρει, µέσω 
του έργου του, να προβάλει την γυναίκα της εποχής του, τη σύγχρονη γυναί-
κα η οποία ζει, ερωτεύεται, εργάζεται, σπουδάζει, συντηρεί σπίτι, µεγαλώνει 
παιδιά, φροντίζει τους αγαπηµένους της και κυρίως στηρίζει τον εαυτό της. 
Η γυναίκα του Ρόρρη είναι πραγµατικά όµορφη γιατί είναι απλή, οικεία και 
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αληθινή, δυνατή και εύθραυστη, ερωτική µε ατέλειες, αινιγµατική µε µία 
οµορφιά που αναδύεται εκ των έσω, µε δυναµική και αισθησιακή αύρα.

Από τους σηµαντικότερους παραστατικούς ζωγράφους της γενιάς του, ο 
Γιώργος Ρόρρης δηµιουργεί έργα ρεαλιστικά, δουλεύοντας αποκλειστικά 
εκ του φυσικού µε µοντέλα, σε εσωτερικό χώρο, το ατελιέ του. Επιτυγχάνει 
µε µοναδική µαεστρία να αποδώσει την αύρα µιας σκηνής, αυτό το βαθύ-
τερο και απροσδιόριστο στοιχείο που τον εµπνέει και εκφράζει τη σχέση 
της µορφής µε τον χώρο, που έχει να κάνει µε το είναι και όχι µε το φαίνε-
σθαι, µε την ουσία κάτω από την επιφάνεια των πραγµάτων. Ο ζωγράφος 
δεν ενδιαφέρεται να δηµιουργήσει πίνακες εύπεπτους προς τέρψιν των 
οφθαλµών. Αντίθετα, επιδιώκει να προβληµατίσει τον θεατή, να τον κάνει 
συµµέτοχο του έργου τονίζοντας πως «Σκοπός του έργου τέχνης είναι να 
προκαλέσει ανησυχία και όχι επανάπαυση».

Ο Ρόρρης χρησιµοποιεί ένα είδος ρεαλιστικής γραφής µε έναν πολύ προσω-
πικό τρόπο, δηµιουργώντας µία τέχνη της αντικειµενικότητας και παράλληλα 
της ψευδαίσθησης. Πρόκειται περισσότερο για µια τέχνη της εµπειρίας της 
όρασης, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε «σουρεαλιστική απόχρωση», 
που έχει να κάνει µε την µικροϊστορία του κάθε έργου ή µε την ερµηνεία που 
δίνει ο θεατής χρησιµοποιώντας τη φαντασία του. «Με την έννοια της απει-
κόνισης, πρόκειται για ρεαλιστικά έργα. ∆εν µε ενδιαφέρει η παραµόρφωση, 
γιατί µε την παραµόρφωση εγκαθίσταται ο ζωγράφος µέσα στον πίνακα. Εγώ 
θέλω όταν έχει τελειώσει το έργο, να έχω εξαφανιστεί», παραδέχεται.
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Το ατελιέ του ζωγράφου στην οδό Τροφωνίου 12, κοντά στον Σταθµό Λα-
ρίσης, είναι ένα κτήριο µε ιστορική αύρα, δείγµα µεσοαστικής οικίας της 
Αθήνας του µεσοπολέµου. Η σχέση του καλλιτέχνη µε το εργαστήριό του 
είναι ζωτικής σηµασίας, ενώ συχνά αποτελεί δοµικό στοιχείο των έργων 
του. Ο χώρος αυτός έχει διαποτιστεί από τη µυρωδιά των πινέλων και 
της µπογιάς, καθώς και των ανθρώπων που πέρασαν, φέρει την αύρα 
των χρόνων της δουλειάς του. Μέσα σε αυτούς τους τοίχους ζωγραφίζει 
τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, καθιστώντας τον θεµελιώδες στοιχείο της 
δηµιουργικής πορείας του. Εκεί διαµορφώνεται η σχέση ζωγράφου – µο-
ντέλου, µια σχέση ισότιµη, συνεργατική στη βάση του αµοιβαίου σεβασµού 
και της αλληλοβοήθειας, µε κοινό στόχο την αποτύπωση της αλήθειας της 
σκηνής και την ολοκλήρωση του έργου «Όταν τελειώνει ένας πίνακας, µε 
ενδιαφέρει πρωτίστως να αρέσει στο µοντέλο» αναφέρει ο ζωγράφος.

Στη θεµατολογία του κυριαρχεί η ανθρώπινη µορφή και κυρίως η γυναι-
κεία σε εσωτερικό χώρο. Ο ζωγράφος έχει αποτυπώσει ελάχιστα αντρικά 
πρόσωπα, καθώς δηλώνει απερίφραστα πως τον ενδιαφέρει, τον συγκινεί, 
τον παθιάζει η ενδελεχής σπουδή και απόδοση της θηλυκής υπόστασης. 
Γυναίκες ντυµένες ή γυµνές, καθιστές ή ξαπλωµένες, µε όνοµα ή χωρίς, 
πάντα σε µονοπρόσωπες συνθέσεις, αποτυπώνονται σε στάσεις χαλαρές 
και άνετες αναδύοντας έναν διάχυτο ερωτισµό. Η ψυχογραφική σχεδόν 
απόδοση των ατοµικών χαρακτηριστικών της µορφής -του προσώπου, 
των χεριών, των µατιών, των µαλλιών- επιτείνει την εκφραστικότητα και τη 
δραµατικότητα της σύνθεσης. Τα µοντέλα εντάσσονται αρµονικά στο κλειστό 
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περιβάλλον, αναπτύσσουν µια ιδιαίτερη σχέση µε το χώρο, αποπνέοντας 
ενίοτε µια µοναχική διάθεση. Οι µικρές, νεκρές φύσεις συµπληρώνουν την 
πιστή αναπαράσταση της σκηνής, χωρίς να ενέχουν κάποιο συµβολιστικό 
χαρακτήρα. Στους πίνακες του Ρόρρη, όλες οι λεπτοµέρειες είναι ζυγισµέ-
νες και όλα τα µεγέθη απόλυτα υπολογισµένα προκειµένου να επιτευχθεί 
ισορροπία.

Στα πορτρέτα του το φως είναι τεχνητό, προερχόµενο από τρεις προβολείς, 
οι οποίοι φωτίζουν συνήθως µετωπικά το πρόσωπο ή το σώµα της µορφής, 
ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο ο ζωγράφος επιθυµεί να δώσει έµφαση. 
Την περίοδο όµως της οικονοµικής κρίσης -που ο καλλιτέχνης ορίζει από 
το 2009 έως το 2018- ο φωτισµός προερχόταν από ψηλά, µε ένα µόνο προ-
βολέα πάνω από τη µορφή, προκειµένου να προσδώσει δραµατικότητα στη 
σύνθεση. Ο υπόλοιπος πίνακας παραµένει υποφωτισµένος, σχεδόν σκοτει-
νός, µε µουντά χρώµατα. ∆ηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό µία υποβλητική 
ατµόσφαιρα, που επιτείνει την ένταση της σκηνής. Ο χώρος άλλοτε αποδίδε-
ται µε σαφήνεια, παραπέµποντας στο δωµάτιο του ατελιέ του ζωγράφου και 
άλλοτε απλώς υποδηλώνεται ως εσωτερικός και περιορισµένος.

Η προετοιµασία της επιφάνειας του µουσαµά γίνεται µε την επικάλυψή του 
µε κεραµιδί χρώµα, πάνω στο οποίο στη συνέχεια ζωγραφίζεται το έργο. 
Ο καλλιτέχνης ξεκινάει χρησιµοποιώντας ένα τελάρο µικρών διαστάσεων 
που περιλαµβάνει την µορφή και στη συνέχεια επικολλά τελάρα συµπλη-
ρωµατικά του πρώτου ανάλογα µε τα στοιχεία που επιλέγει να προσθέσει. 
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Εποµένως, ζωγραφίζει από το µερικό στο σύνολο, ξεκινώντας από τα µάτια 
και το βλέµµα και επεκτεινόµενος στον χώρο. Τα πολλά τελάρα του δίνουν 
τη δυνατότητα να επεκτείνει τον πίνακα όσο θεωρεί απαραίτητο κατά την 
εξέλιξη του έργου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισµα της ζω-
γραφικής χειρονοµίας του καλλιτέχνη και δεν είναι κάτι που αποφασίζει εξ’ 
αρχής «ξεκινάω από ένα (τελάρο) και λόγω αρχικής αποτυχίας συνεχίζω 
και προσθέτω» αναφέρει.

Η πινελιά του Ρόρρη είναι ατίθαση, σχεδόν χειµαρρώδης, ενώ χρησιµοποιεί 
το χρώµα γενναιόδωρα, δηµιουργώντας impasto. ∆εν υπάρχει σχέδιο που 
να τον περιορίζει, µε αποτέλεσµα το χρώµα να απλώνεται ελεύθερα πάνω 
στην επιφάνεια του πίνακα, ξεδιπλώνοντας µορφές που ενίοτε µοιάζουν 
ρευστές. Η χρωµατική παλέτα που χρησιµοποιεί τα τελευταία χρόνια είναι 
µουντή µε πολλές αποχρώσεις γκρι και καφέ τόνων. Όταν όµως θέλει να 
προσδώσει έµφαση και δύναµη στην εικόνα, δουλεύει αριστοτεχνικά µε 
κλιµακώσεις του κόκκινου και του µπλε. Ο χειρισµός πάντως του χρώµατος 
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ατµόσφαιρα, άλλοτε µε αισθησιακές εντά-
σεις και άλλοτε µε µια κάπως µελαγχολική διάθεση.

Τον ζωγράφο ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η έννοια του non finitο, του ατελούς έρ-
γου, την οποία αναπαράγει στους πίνακές του. Παραδέχεται πως αναγκαία 
συνθήκη για να ζωγραφίσει το χώρο είναι να έχει προηγηθεί η χρήση του 
από τους ανθρώπους, να είναι ερείπιο, να έχει εγγραφεί η ιστορία πάνω 
στους τοίχους. Τα ερειπωµένα σπίτια του χωριού του, χαλάσµατα και απο-
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µεινάρια της πυρπόλησής του κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, αποτελούσαν 
το αισθητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο διαρθρώθηκε η οπτική του. Αυτές οι 
εικόνες καλλιέργησαν στη µατιά του το αποσπασµατικό έργο, το οποίο εν 
µέρει είναι φτιαγµένο κι εν µέρει ολοκληρώνεται µε τη φαντασία του θεατή. 
Η ασάφεια που δηµιουργεί το µη ολοκληρωµένο έργο επιτείνει τη µυστηρι-
ώδη και νοσταλγική ατµόσφαιρα που το περιβάλλει και αφήνει περιθώριο 
στην φαντασία του θεατή να το συµπληρώσει.

Κάθε έργο κρύβει µια µικρή ιστορία, την οποία ο καλλιτέχνης µοιράζεται 
γενναιόδωρα. Όταν µιλάει για τους µεγάλους δασκάλους που επηρέασαν το 
έργο του, κατονοµάζει µε έκδηλη περηφάνια και ανυπόκριτο θαυµασµό τον 
Κουρµπέ, τον Πικάσο, τον Μπέικον, τον Ρέµπραντ, τον Τζιακοµµέτι, καθώς 
και τα αριστουργήµατα που έδωσαν την ιδέα και το έναυσµα για τη δηµι-
ουργία του κάθε πίνακα. Αναφέρεται στα ερεθίσµατα που τον ώθησαν να 
ζωγραφίσει, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκηνοθετήθηκαν τα έργα, 
στις λεπτοµέρειες που καθόρισαν τη συνεργασία και το αποτέλεσµα, για 
το πως το κάθε µοντέλο αφήνει το αποτύπωµά του στο πέρασµά του από 
τον χώρο και όλη την περιρρέουσα κοινωνική, οικονοµική και αισθητική 
ατµόσφαιρα. Ζωγραφίζει πάντα βάσει της αύρας των ανθρώπων, προβλη-
µατίζεται πάνω στον τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο οικειοποιείται τον χώρο 
και επηρεάζει το περιβάλλον γύρω του και όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν 
το πολιτιστικό πλαίσιο του έργου. 

Η Ελένη, η Σοφία, η Γιάννα, η Ελισάβετ, η Ανδρονίκη, η Μαρία, η Κασσια-
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νή, η Αλεξάνδρα, το κορίτσι από την Ήπειρο τραβούν το βλέµµα σχεδόν 
καθηλωτικά, παρέχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών αναγνώσεων. ∆ηµι-
ουργείται στον θεατή η ανάγκη επεξεργασίας τόσο της µορφής όσο και των 
επιµέρους στοιχείων, ενώ κυρίαρχη παραµένει η αίσθηση της οικειότητας, 
του γνώριµου και ταυτόχρονα διαφοροποιηµένου, που χρήζει εµβάθυνσης 
και κατανόησης. Ίσως γιατί ο ζωγράφος χειρίζεται τα θέµατά του µε αµείωτο 
ενδιαφέρον και άµετρο σεβασµό σε µία αδιάκοπη εξερεύνηση της γυναι-
κείας µορφής και της ίδιας της ζωγραφικής διαδικασίας. Ίσως γιατί στα έργα 
αυτά απεικονίζεται αβίαστα και ελεύθερα η ψυχή του καλλιτέχνη, η οποία 
λαµβάνει µορφές µέσα στον πίνακα. Ο Ρόρρης πετυχαίνει τελικά αυτό που 
τον ενδιαφέρει πραγµατικά, να ζωγραφίσει µια βαθιά συγκίνηση, µέσα από 
µια απλή εικόνα.
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Προσωπικά, έχω την ανάγκη της πιστοποίησης και όχι της εντύπωσης. 
Καταγράφω την οπτική εµπειρία αυτού που έχω µπροστά µου, καθώς 
αλλάζει σταδιακά. Γι’ αυτό δεν ζωγραφίζω ποτέ από φωτογραφία. 
∆εν µου λέει τίποτε να πάρω µία άψυχη εικόνα από την οποία θα έχει 
εξαφανιστεί η ακανθώδης και πληγωτική, για τα µάτια, ένταση της 
πραγµατικότητας.

Υπάρχουν ζωγράφοι που την ψυχή τους την τραβάνε τα χάη, η χίµαιρα του 
χάους. Άλλων η ψυχή έχει ανάγκη τον απολλώνιο νόµο, τη γεωµετρία. 
Έχω την αίσθηση ότι είναι ζήτηµα ψυχικής τάσης – δεν µπορώ να το 
εξηγήσω παρά µόνο ψυχαναλυτικά και δεν το αποπειρώµαι.

Θέλω να ζωγραφίσω τη γυναίκα της εποχής µου, τον τρόπο µε τον οποίο θέτει 
το σώµα της µέσα στον χώρο, που κάθεται, που κινείται, που περπατά, 

∆ια στόµατος 
Ρόρρη
Από µία συζήτηση µε τη Ροζαλία Αδαµοπούλου



[ 24 ]

που ξαπλώνει, που τεντώνεται –αν τεντώνεται, τα ρούχα που φοράει 
–αν φοράει, που φέρει πάντα τα σηµάδια της ιστορίας της.

Προσπαθώ να καταπολεµήσω τη νοσταλγία για έργα τέχνης που αγαπώ 
και µε ενδιαφέρουν, χωρίς να τα καταφέρνω. Συνειδητά λες δεν είναι 
νοσταλγία, προφανώς όµως το βλέµµα το έχει διαποτίσει µυστικά 
µια κάποια νοσταλγία. Έχω εντοπίσει από χρόνια πόσο καταστροφική 
επίδραση έχει η νοσταλγία πάνω στη δηµιουργία ενός έργου τέχνης, 
γιατί δεν σου επιτρέπει να δεις µε καθαρότητα. Η νοσταλγία αναλογίζε-
ται το παρελθόν έχοντας απωθήσει όλο το αρνητικό φορτίο, κρατώντας 
µόνο τα ευχάριστα. 
Η νοσταλγία θα ήθελα να µην υπάρχει στο έργο µου, όµως παρεισφρέ-
ει ακόµα και µέσω του γούστου που επηρεάζει την επιλογή.

∆εν πιστεύω στο καλό γούστο όσον αφορά τη δηµιουργία του έργου, 
πιστεύω µάλλον στο κακό γούστο. Το σικ δεν επιτρέπει την ύπαρξη 
της δυσαρµονίας, της βρωµιάς. Το καλό γούστο στην τέχνη λειτουργεί 
όπως η αστυνοµία, θα αφαιρέσει στοιχεία που ενοχλούν την αρµονία, 
οτιδήποτε παραβατικό. Το καλό γούστο είναι η πεπατηµένη, αυτό που 
παραλάβαµε, η ζωγραφική έχει εχθρό το καλό γούστο γιατί, σαν τέχνη 
µεγάλη που είναι, επιχειρεί να δηµιουργήσει καινούργιο γούστο.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ζωγραφίσω κάτι είναι να έχει φθαρεί, 
να έχει γίνει χρήση από τους ανθρώπους και να έχει διαγράψει µια 
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πορεία στον χρόνο, να έχει εγγραφεί η φθορά πάνω του, να µιλάει για 
ένα παρελθόν, να έχει ήδη χρησιµοποιηθεί. Τα ύψιστα δείγµατα της 
ελληνικής τέχνης είναι ερείπια, το άπαν της τέχνης και της αρµονίας 
είναι τα αποσπάσµατα, το θραύσµα το κοµµάτι.

Εγώ µεγάλωσα σε ένα χωριό όπου τα µισά σπίτια είχαν καεί από τους 
Γερµανούς, το τοπίο του χωριού αποτελούνταν από χαλάσµατα και 
ήταν ωραίο γιατί βρίσκαµε χώρους για παιχνίδι και εξερεύνηση. Είχαν 
µείνει µόνο οι πέτρες γυµνές, φθαρµένες, ερείπια και αυτό καθόρισε 
την αισθητική µου.

Από πολύ µικρός αποδέχτηκα το non finito, το ατελές - ηµιτελές έργο, επει-
δή διαισθητικά έβλεπα πως όταν πάω να ολοκληρώσω όλο το έργο, 
κάτι κλοτσάει, σα να µε διώχνει και αυτό έχει να κάνει µε το χωριό που 
µεγάλωσα και γιατί κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου υπήρχαν πολλές 
οµίχλες και όλα τα βλέπαµε αποσπασµατικά και ήταν σαν πίνακας που 
είχε εν µέρει ζωγραφιστεί και εν µέρει επέτρεπε να τον φαντάζεσαι. 
Κατάλαβα ότι µέσα στο έργο τέχνης πρέπει να υπάρχουν ανάσες, µέρη 
ατελείωτα, τα οποία θα επιτρέπουν στη φαντασία του θεατή να ενισχύει 
το έργο και να το ολοκληρώνει σύµφωνα µε τον δικό του κόσµο, τον 
δικό του πολιτισµό.

Σε σχέση µε το ατελές, το non finito, αυτό που δεν έχει απόλυτα ολοκλη- 
ρωθεί, αυτό που έχει ρωγµή, που έχει τραύµα, που έχει θραύσµατα, 
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αυτό µπορώ να ζωγραφίσω καλύτερα. Το ίδιο και µε το σώµα του 
ανθρώπου, βρίσκω ότι το στοιχείο του ερωτισµού αρχίζει να δηµιουρ-
γείται µε την έννοια του ελαττώµατος, της φθοράς, όπου νιώθεις το 
αποτύπωµα του χρόνου, τη φθορά της ζωής.

Με ενδιαφέρει η γυναίκα στην απλότητα της, µε την οµορφιά της φθοράς 
και του χρόνου. Τις ατέλειες στο δέρµα δεν τις έβλεπα και όταν τις 
έβλεπα µου άρεσε ακόµα περισσότερο, γιατί σκεφτόµουν ότι εδώ 
έχουµε έναν πραγµατικό άνθρωπο.

Είναι πολύ δύσκολο να απεικονιστεί το σώµα. Όσο δύσκολο είναι κάποιος 
να δει τον εαυτό του τον καθρέφτη, τόσο δύσκολο είναι να δει το σώµα 
στην αρχή αλλά και να το κατασκευάσει στη ζωγραφιά, γιατί το σώµα το 
βλέπεις µέσα από τα έργα της ζωγραφικής.

Πρέπει να πατάς στη δίκη σου εµπειρία, στο δικό σου τρόπο και από 
εκείνη τη στιγµή δηµιουργείται ένα ύφος. Εγώ δεν το βλέπω το ύφος, 
δεν καταλαβαίνει αυτός που ζωγραφίζει πώς δηµιουργείται, ούτε 
καταλαβαίνεις το αποτύπωµα του ύφους αν είναι ισχυρό, αν είναι 
ασθενές, αν εντυπώνεται.

Σήµερα καλλιεργείται η αποδοχή της εικόνας του τέλειου, η οποία νοµίζω 
ότι καταδυναστεύει τις σύγχρονες κοπέλες. Αυτό που αγαπάς και 
αποδέχεσαι ζωγραφίζεις και λες στον θεατή ότι «αυτό που κοιτάς το 
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έφτιαξε ένας άνθρωπος µε ελαττώµατα, µε αδυναµία να κάνει κάτι 
τέλειο, ένας άνθρωπος εγκλωβισµένος στα όρια του ανθρώπου, 
φτιάχτηκε από µια ψυχή µε ελαττώµατα που θέλει να επικοινωνήσει 
µε εσένα, γι’ αυτό φτιάχνει και µορφές που έχουν λίγο πιο ευτραφείς 
µηρούς, λίγο πιο πεσµένο στήθος, γιατί λέω εγώ τι έχω, πως είµαι;». 
Αυτή είναι η οµορφιά των ανθρώπων. 

Η µόνη µου φιλοδοξία είναι, µετά από χρόνια, αν βρεθούν δύο άνθρωποι 
µπροστά σε ένα έργο µου που θα έχει µείνει, να γυρίσει ο ένας στον 
άλλο να πει «κάπως έτσι πρέπει να ήταν οι Ελληνίδες τότε», γιατί σ’ 
εκείνη την χρονική στιγµή, θα είναι σίγουρα αλλιώς.

Κάποιος που ζωγραφίζει δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια φιλοδοξεί να τον 
αποδεχτεί η παρέα των άλλων που προηγήθηκαν και να τον θεωρήσει 
οµότεχνο τους, ότι ανήκει στη χορεία των Ελλήνων ζωγράφων, ότι το 
έργο του εντάσσεται στο corpus της ελληνικής ζωγραφικής. Με αυτή 
την έννοια, τα έργα ανήκουν στον κάθε Έλληνα.

Εµένα, η εµµονή µου είναι να ενεργοποιήσω το χώρο που µεσολαβεί 
µεταξύ της επιφάνειας του πίνακα και των µατιών του θεατή, όχι το 
χώρο που απεικονίζεται, αλλά τον χώρο που υπονοείται, µεταξύ του 
θεατή και του πίνακα. Ο χώρος ενεργοποιείται µέσω τεχνασµάτων που 
χρησιµοποιεί ο ζωγράφος – π.χ. ένας καθρέφτης που απεικονίζει αυτό 
που δε βρίσκεται στον πίνακα. Σκοπός µου είναι ο θεατής να προβλη-
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µατιστεί σχετικά µε το ποια είναι η θέση του, είναι αυτός ο οποίος κρατά 
το κλειδί του πίνακα, αν δεν τον κοιτά ο θεατής, δεν υπάρχει πίνακας. 
Ο πίνακας δεν γίνεται µόνο για να απεικονίσει ήπια και παθητικά µία 
σκηνή την οποία ο θεατής απλά θα απολαµβάνει. Ο πίνακας γίνεται για 
να βρίσκεται ο θεατής σε ανησυχία, γίνεται για να κοιτάξει τον θεατή. 
Στη δική µου αντίληψη ο πίνακας βλέπει κι έτσι, ενώ ο θεατής ορά, 
είναι ταυτόχρονα και ορώµενος. Πρέπει να υπάρχει µόνο αυτό που 
κατασκεύασε ο ζωγράφος και ο ίδιος να είναι εξαφανισµένος.

Στις αρχές της κρίσης αποφάσισα ν’ αλλάξω φωτισµό. Ο φωτισµός για 
έναν ζωγράφο είναι βασικό δοµικό στοιχείο της εικόνας. Παλαιότερα 
φώτιζα µετωπικά, όπως ζωγραφίζω και τώρα. Εκείνα τα χρόνια, για 
απροσδιόριστο λόγο αποφάσισα να αλλάξω φωτισµό και τοποθέτησα 
τους προβολείς έτσι ώστε να φωτίζουν από ψηλά. Με τον τρόπο αυτό, 
ο φωτισµός δηµιουργούσε δραµατικές σκιές πάνω στο πρόσωπο, 
απέκρυπτε κάποια στοιχεία του προσώπου, δηµιουργούσε µεγάλες 
σκιάσεις στις κόγχες των οφθαλµών, η σκιά σχεδόν έκρυβε τη µύτη, 
σαν να έγδερνε τη φιγούρα, η οποία ήταν πιο δύσκολο να ζωγραφιστεί. 
Έµπνευση για αυτόν τον φωτισµό άντλησα από τις ώριµες προσωπο-
γραφίες του Ρέµπραντ, που είχαν επηρεάσει τη νεανική περίοδο του 
Γκούσταβ Κουρµπέ. Έτσι, αποφάσισα να αλλάξω κι εγώ τον φωτισµό, 
επηρεασµένος από τον Ρέµπραντ µέσω του Κουρµπέ. 
∆εν παραµορφωνόταν το πρόσωπο, αλλά απεκρύπτετο και για να 
κάνεις το πορτρέτο ήθελες διπλάσια προσπάθεια.
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Τώρα τα πράγµατα έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τα έργα της κρίσης. 
Ο τρόπος µε τον οποίο ζωγράφιζα κατά την περίοδο της κρίσης είχε 
να κάνει µε το πλάσιµο το οποίο ήταν πιο αδρό, πιο βίαιο, πιο επίµονο. 
Άρχισα να αργώ να τελειώσω τα έργα σε σχέση µε πριν, το πλάσιµο 
είχε πολλή πάστα. Ήθελα να ελέγξω όλη την επιφάνεια του πίνακα, σαν 
να θέλω να προφυλαχτώ από το αναπάντεχο κακό. 
Στα έργα της κρίσης το άγχος λάµβανε µορφή, αλλά µπορεί ο θεατής να 
έχει µια διαφορετική ανάγνωση των έργων αυτών.

∆εν µε απασχολεί να υπάρχει διαφορετικό περιβάλλον και να ζωγραφίζω 
κάθε φορά σε άλλο δωµάτιο. Το ατελιέ αυτό δεν θα το άλλαζα ποτέ. 
Κάθε άνθρωπος, όπως είναι αναµενόµενο, νοηµατοδοτεί διαφοροτρό-
πως το περιβάλλον και έτσι το περιβάλλον, νοηµατοδοτούµενο κάθε 
φορά από την αύρα του εκάστοτε ανθρώπου, αλλάζει. Πότε οι τοίχοι 
εµφανίζονται σκληροί, πότε ερειπιώδεις, πότε σχεδόν άυλοι, πότε 
υγροί, πότε εξαερωµένοι. Κι έτσι κάθε φορά το ύφος, το αίσθηµα που 
πηγάζει από αυτό που γίνεται, έχει να κάνει µε το πως ο άνθρωπος 
επηρέασε το περιβάλλον.

Ο άνθρωπος αφήνει το αποτύπωµα του, το πέρασµα του, το κάθισµα 
του, το πιάσιµο του, οικειοποιείται το χώρο (καναπές, πάτωµα εδώ) 
αποκτούν όλα σώµα και ψυχή. Τα άψυχα λοιπόν αποκτούν ψυχή. ∆εν 
επικολλώ επάνω στον χώρο τον άνθρωπο, αλλά όλα τα στοιχεία του 
χώρου ζωγραφίζονται µε βάση την αύρα του ανθρώπου. Αυτό που 
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κυρίως βγαίνει στα έργα είναι η αύρα των ανθρώπων που επηρεάζει 
το περιβάλλον. Το κλίµα, την αύρα, το στήσιµο, τον τρόπο που οικειο-
ποιείται τον χώρο, αυτό θέλω να αποτυπώσω.

Χαρακτηριστικό των δικών µου έργων είναι η αναζήτησή και η παρουσί-
αση µεγάλων άδειων χώρων. Σε µεγάλες επιφάνειες άδειου χώρου, 
εκεί ανασαίνω ελεύθερα, µε αγχώνει να είναι γεµάτος ο πίνακας. Το 
θαυµάζω στους άλλους, αλλά δεν µπορώ να το κάνω εγώ, δεν µπορώ 
να ανασάνω γι’ αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να τα πετάξω όλα.

Αισθάνοµαι ότι το να µιλήσω για την επιρροή µου είναι τιµή για µένα, 
διεκδικώ τις επιρροές µου και τις διατυµπανίζω: ο Γιάννης Τσαρούχης, 
ο Ρέµπραντ, ο Βελάσκεθ, ο Γκόγια, ο Κουρµπέ, ο Τζιακοµµέτι (στην 
αίσθηση της φιγούρας).

Επιλέγω τη γυναίκα γιατί νιώθω ότι αναµετριέµαι µε ένα βαθύτερο 
παρελθόν της τέχνης, µε έργα σηµαίνοντα, αποτελώ συνέχεια µιας 
παράδοσης ζωγραφικής.

Στους πίνακες «Το κορίτσι από την Ήπειρο», «Κορµός» και «Σοφία» δεν 
µπήκαν τα χέρια ή το κεφάλι, όχι γιατί δεν χώραγαν, αλλά γιατί τα 
έργα αυτά εντάσσονται σε µία εµµονή που έχω για αυτό το οποίο 
κληρονόµησα σαν κανόνα οµορφιάς, δηλαδή τα σπασµένα αγάλµατα, 
τα θραύσµατα. Έχει να κάνει µε τον τρόπο µε το τον οποίο η δική µου 
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ευαισθησία συνδιαλέγεται µε την αρχαία κληρονοµιά. Έκανα πάρα 
πολλά χρόνια για να το συνειδητοποιήσω και πειραµατιζόµουν για να 
κάνω αποσπασµατικά γυµνά, µόνο τον κορµό, χωρίς κεφάλι ή µέλη. 
Αυτά τα τρία έργα έχουν να κάνουν µε τα σπαράγµατα που βλέπει 
κανείς στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως π.χ. αυτά από το 
Ναό της Αφαίας, τα οποία είναι τόσο ωραία ακριβώς όπως είναι, που 
αναρωτιέσαι, αν τα έβλεπες ολόκληρα και άφθαρτα, σου άρεσαν.

Αυτό που αποκαλούµε κλασική αρχαιότητα, το κάλλος είναι ερείπια, 
ό,τι έµεινε από την καταστροφή των αιώνων, αυτό έχουµε αναγάγει 
στον κανόνα της οµορφιάς. ∆εν κληρονοµήσαµε κάτι πλήρες, αλλά 
χαλάσµατα. ∆εν µου δίδαξε κανείς την οµορφιά της πέτρας και του 
ηµιτελούς, την πήρα όπως το γάλα της µάνας µου, από όταν θυµάµαι το 
εαυτό µου.

Θεωρώ ότι ο τρόπος που έχουµε οικοδοµήσει την αισθητική µας είναι εν 
πολλοίς βασισµένος στην επιθυµία να ολοκληρώσουµε το έργο εµείς 
µε τη φαντασία µας και αντιδρούµε ασυνείδητα όταν βλέπουµε ένα 
έργο πλήρες και ολοκληρωµένο. Εγώ το βλέπω ψυχρό και θεωρώ 
δείγµα ανασφάλειας του καλλιτέχνη να µην επιτρέπει στον εαυτό του το 
non finito κι ως εκ τούτου, να µη µου επιτρέπει κι εµένα να το ολοκλη-
ρώσω µε τη φαντασία µου.

Ο πίνακας «Ανδρονίκη» ξεκίνησε το Πάσχα του 2013. Για το στήσιµο, την 
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πόζα και την κίνηση του κεφαλιού προς τα πίσω, βοήθησε το ότι η 
πολυθρόνα είχε ψηλή πλάτη, τόσο απλά. Ζωγράφισα τον πίνακα αυτόν 
µε αφορµή τον πίνακα Espolio του El Greco, απέφυγα όµως το βλέµµα 
προς τον ουρανό για να µην δοθεί θρησκευτική διάσταση στο έργο. 
Το τραπέζι και τα πράγµατα που είναι πάνω σε αυτό, έχουν να κάνουν 
µε τις µικρές νεκρές φύσεις που ζωγραφίζει ο Μόραλης τις δεκαετίες 
του 1950-1960, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι έναν µικρό υπαινιγµό 
κάποιας µικρής νεκρής φύσης. Εγώ εδώ έβαλα κάποια πράγµατα που 
είχε το µοντέλο µου, ένα ζάρι που είχα στο εργαστήριο και τη βέρα του 
πατέρα µου. Από τη στιγµή που τα πράγµατα βρίσκονται πάνω στον 
πίνακα, δεν µπορώ να αρνηθώ στον άλλον να φτιάξει όσες ιστορίες 
θέλει. 
Το ένα χέρι είναι αρκετά αδρανές, το άλλο είναι περιέργως σφιγµένο 
σε γροθιά σαν κάποιος να του απέσπασε βίαια κάτι -κρατούσε στην 
αρχή ένα λουλούδι.

Οι πίνακες «Η Ελένη τη νύχτα» και «Ανδρονίκη» αποτελούν δύο, κατά τη 
γνώµη µου, κορυφαία έργα που µιλούν για την κρίση. Η Ελένη είναι 
πορτρέτο της µέσης Ελληνίδας εργαζόµενης γυναίκας, δόθηκε µεγάλη 
προσοχή στο να ζωγραφιστούν τα χέρια της, τα χέρια του ανθρώπου 
του µόχθου, της εργασίας, της καθηµερινής βιοπάλης, στοιχεία που 
µέχρι τότε δεν µε είχαν απασχολήσει. 
Αρχικά ζωγράφισα τέσσερα διαφορετικά πορτρέτα της Ελένης µέσα 
στον ίδιο πίνακα, έχοντας ως αφετηρία έµπνευσης κάποιες θρησκευ-
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τικές εικόνες µε σκηνές από τον βίο των Αγίων. Στη συνέχεια όµως, 
άρχισα να σβήνω και να ενεργώ σύµφωνα µε αυτό που είµαι και 
γνωρίζω να κάνω καλύτερα και αυτό είναι η ελεύθερη κυκλοφορία 
του αέρα που έχει διαποτιστεί από την αύρα των προσώπων. 
Σβήστηκαν τα υπόλοιπα πορτρέτα, προστέθηκαν τελάρα. Στο κοµµάτι 
αριστερά µπήκε ένας πίνακας που απεικονίζει ένα γυµνό, ο εν τω 
πίνακι πίνακας, ένα είδος εγκιβωτισµού. Στο παράθυρο που άνοιξε 
στο βάθος βρίσκεται το σηµείο φυγής της προοπτικής του πατώµατος 
κι ενώ ο θεατής βλέπει τι συµβαίνει απέξω από το παράθυρο, το 
µοντέλο το αγνοεί. Ξαφνικά η φιγούρα της εικονιζόµενης προβλήθηκε 
σε πρώτο πλάνο, σα να βρίσκεται µπροστά από τον πίνακα ο οποίος 
βρίσκεται από πίσω.

Στον πίνακα «Μπλε Αλεξάνδρα» υπάρχει η έννοια του non finito στο φόντο. 
Η Αλεξάνδρα ακουµπά το κεφάλι της στο χέρι της, κατά τον τρόπο 
που στη δυτική ζωγραφική αναπαρίσταται ο µελαγχολικός άνθρωπος. 
Το σώµα είναι εµπνευσµένο από τον Κουρµπέ και το φόντο από τον 
πίνακα του Κάσπαρ Ντέιβιντ Φρίντριχ «Ο µοναχός». Εδώ το φόντο είναι 
παράξενο και αµφίσηµο, στην πραγµατικότητα είναι ένα µπλε χαρτί που 
θέλησα να του δώσω µια αφηρηµένη αλλά εύγλωττη σηµασία.
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Συλλογή Σωτήρη Φέλιου 
H Συλλογή Σωτήρη Φέλιου είναι µια ιδιωτική συλλογή που άρχισε να 
διαµορφώνεται τη δεκαετία του 1980. Η Συλλογή αναφέρεται κυρίως στη 
σύγχρονη ελληνική παραστατική τέχνη και ιδιαίτερα στη ζωγραφική, µε 
κεντρικό θέµα της την ανθρώπινη µορφή.

Περιλαµβάνει περισσότερα από χίλια έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που 
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα (ζωγραφικά έργα, γλυπτά, ανάγλυφα, κα-
τασκευές, χαρακτικά, φωτογραφίες, σχέδια κ.ά.). Όλα τα έργα αποτελούν 
προσωπικές επιλογές του συλλέκτη.

Με σκοπό η Συλλογή να καταστεί προσβάσιµη στο ευρύ κοινό, ο Σωτήρης 
Φέλιος, έχει συστήσει το Ίδρυµα «Η άλλη Αρκαδία», το οποίο αναλαµβάνει 
την έκθεση έργων της Συλλογής εντός και εκτός Ελλάδος, την επιµέλεια 
και έκδοση των αντίστοιχων καταλόγων, καθώς και τον δανεισµό έργων σε 
µουσειακές εκθέσεις.

Παράλληλα µε το Ίδρυµα «Η άλλη Αρκαδία», ο συλλέκτης δηµιούργησε τον 
χώρο τέχνης 16 Φωκίωνος Νέγρη, όπου στεγάζονται περιοδικές εικαστι-
κές εκθέσεις, διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αναπτύσσονται 
δίκτυα συνεργασίας, συµπράξεις και ανταλλαγές µε άλλους φορείς από τον 
χώρο του πολιτισµού.

Από τον Μάρτιο 2021, το Ίδρυµα «Η άλλη Αρκαδία» και η Google Arts & 
Culture συνεργάζονται, παρουσιάζοντας τριακόσια δεκαέξι έργα και πέντε 
διαδικτυακές εκθέσεις από τη Συλλογή στο παγκόσµιο κοινό της ψηφιακής 
πλατφόρµας της Google.
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Τα έργα «Η Ελένη τη νύχτα» (2013) και «Νυχτερινή αυτοπροσωπογραφία» (2021) 
ανήκουν στη συλλογή του καλλιτέχνη.
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1 Σπουδή γυµνού. Παρίσι 1990, 1990
 Λάδι σε µουσαµά
 80 x 90 εκ.

Ο άνθρωπος δεν είναι µέχρι την επιδερµίδα του 
αλλά είναι µία αύρα, µία ποίηση 
που δηµιουργεί γύρω του.
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2 ∆ύσκολη πόζα, 1991
 Λάδι σε µουσαµά
 132,3 x 90 εκ.
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3 Σπουδή πορτρέτου, 1998-2000
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 45 εκ.
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4 Μαρία Φραντζή, 2000
 Λάδι σε µουσαµά
 60 x 62 εκ.
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5 Σπουδή µπούστου, 2001
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 25 εκ.
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6 Φόρος τιµής στον Courbet, 2002
 Λάδι σε µουσαµά
 10,7 x 48 εκ.
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7 Απρόσκλητο βλέµµα, 2002
 Λάδι σε µουσαµά
 25 x 20 εκ.
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8 Ελισάβετ, 2002
 Λάδι σε µουσαµά
 134 x 161 εκ.

Χαρακτηριστικό των δικών µου έργων είναι 
η αναζήτησή και η παρουσίαση µεγάλων χώρων. 
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9 Ξαπλωµένη Γιάννα, 2004
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 55,3 εκ.
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10 Γιάννα, 2004-2005
 Λάδι σε µουσαµά
 176 x 215 εκ.

Σε αυτά τα έργα απεικονίζεται ευρύτερη γωνία λήψης 
από αυτήν που µπορεί να δει το ανθρώπινο µάτι 
κι έτσι αυτοµάτως παραµορφώνεται και η προοπτική.
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11 Κορµός, 2005
 Λάδι σε µουσαµά
 25,2 x 40 εκ.

Το ασαφές, το ηµιτελές, η έννοια του non finito 
δίνει τη δυνατότητα στον θεατή να το ολοκληρώνει
µε τη φαντασία του.
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12 Μπλε Αλεξάνδρα, 2005-2006
 Λάδι σε µουσαµά
 220 x 230 εκ.

Το φόντο είναι παράξενο και αµφίσηµο,
θα µπορούσε να είναι ουρανός, 
αλλά είναι ένα µπλε χαρτί που θέλησα να του δώσω 
ένα αφηρηµένο αλλά εύγλωττο νόηµα. 
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13 Ελιά στο στήθος, 2007
 Λάδι σε µουσαµά
 40,2 x 22,3 εκ.
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14 Ύπνος, 2008
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 60 εκ.

Θέλω όταν έχει τελειώσει το έργο, 
εγώ να έχω εξαφανιστεί, να µην υπάρχω εκεί, 
να µην υπονοείται η παρουσία µου.
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15 Καύσωνας, 2009
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 50 εκ.
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16 Η Χριστίνα µε πορτοκαλιά φούστα, 2009-2010
 Λάδι σε µουσαµά κολληµένο σε µουσαµά
 52,5 x 13 εκ.

Οι γυναίκες θυµίζουν γυναίκες άλλων εποχών, 
ίσως του µεσοπολέµου, αυτό δεν γίνεται συνειδητά 
ούτε µε νοσταλγική διάθεση. 
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17 Μελέτη για µια µορφή που κάθεται στη σκάλα, 2010
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 20 εκ.
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18 Έλενα, 2010
 Λάδι σε µουσαµά
  50 x 55 εκ.
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19 Προφίλ γυναίκας, 2011
 Λάδι σε µουσαµά
 25 x 40,5 εκ. 
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20 Κασσιανή, 2011
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 55 εκ.





[ 84 ]

21 Κορίτσι από την Ήπειρο, 2011
 Λάδι σε µουσαµά
 28,5 x 45 εκ.
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22 Αντριάννα, 2012
 Λάδι σε µουσαµά
 33 x 35 εκ.
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23 Χορός, 2012
 Λάδι σε µουσαµά
  50,5 x 40 εκ.

Ο τρόπος που ζωγράφιζα τα χρόνια της οικονοµικής 
κρίσης (2009-2018) επηρέαζε ακόµα και τον τρόπο 
που φθείρονταν τα πινέλα µου, είχε αλλάξει ο 
τρόπος της ζωγραφικής. Στα έργα αυτά εγκαθίσταται 
µια ατµόσφαιρα ασφυκτική, σαν να µην υπάρχει 
δυνατότητα διαφυγής.
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24 Παρείσακτο βλέµµα, 2012
 Λάδι σε µουσαµά
 62 x 47,5 εκ.
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25 Η Ελένη τη νύχτα, 2013
  Λάδι σε µουσαµά
 215 x 205 εκ.

Αρχικά είχα ζωγραφίσει τέσσερις διαφορετικές 
εκδοχές της Ελένης στον ίδιο πίνακα και στη συνέχεια 
άρχισα να κάνω αυτό που είµαι, να σβήνω για να 
αφήσω τον αέρα να κινείται γύρω από τη µορφή. 
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26 Ανδρονίκη, 2013
 Λάδι σε µουσαµά
 75 x 65 εκ.

Από τη στιγµή που τα πράγµατα βρίσκονται πάνω στον 
πίνακα, δεν µπορώ να αρνηθώ στον άλλον να φτιάξει 
όσες ιστορίες θέλει. 
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27 Κόκκινη σκιά γυναίκας, 2014
 Λάδι σε µουσαµά
 44,5 x 22 εκ.

Mε τον τρόπο που φώτιζα παλιά (µε τους τρεις 
προβολείς από µπροστά) η σκιά στο βάθος 
πάντα καραδοκούσε, παραµόνευε από πίσω. 
Εδώ είναι µόνο η σκιά. 
Αγαπώ παρά πολύ το κόκκινο, µε αυτό δίνω λύσεις.
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28 Γυµνό, 2015
 Λάδι σε µουσαµά
 37 x 22 εκ.
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29 Σοφία, 2016
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 50 εκ.
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30 Η Νικολέτα στα χορτάρια, 2018
 Λάδι σε µουσαµά
 60 x 70,5 εκ. 

Εστιάζω στη γυναίκα γιατί µε ενδιαφέρει η ετερότητα, 
αυτό που δεν γνωρίζω, αυτό που δεν είµαι 
αλλά µε γοητεύει.
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31 ∆ίπλα στη σκιά της, 2021
 Λάδι σε µουσαµά
 45 x 30,5 εκ.



[ 111 ]



[ 112 ]

32 Νυχτερινή αυτοπροσωπογραφία, 2021
  Λάδι σε µουσαµά
 225 x 196 εκ.

...δηµιουργήθηκε εξ ανάγκης, λόγω της πανδηµίας δεν 
υπήρχαν µοντέλα, στο τέλος η µόνη συντροφιά ήταν το 
ραδιόφωνο. Η αποτύπωση της µορφής παραπέµπει 
στις φιγούρες του Giacometti.
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Ο Γιώργος Ρόρρης γεννήθηκε στον Κοσµά Κυνουρίας το 1963. Σπούδασε Ζωγρα-
φική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε καθηγητές τον Παναγιώτη Τέτση και 
τον Γιάννη Βαλαβανίδη (1982-1987). Συνέχισε τις σπουδές του στην École nationale 
supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι µε καθηγητή τον Leonardo Cremonini 
(1988-1991), µε υποτροφίες του Ιδρύµατος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και του 
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αδελφών Π. Μπάκαλα.

Συνεργάστηκε µε το Κέντρο Γραµµάτων και Τεχνών Άποψη (1996-2002) και 
από το 2002 συνεργάζεται µε την Οµάδα Τέχνης «Σηµείο», διδάσκοντας ζωγραφι-
κή. Το 2001 τιµήθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών µε το Βραβείο για νέο ζωγράφο 
κάτω των 40 ετών. Το 2006 του απενεµήθη τιµητική διάκριση για το έργο του από το 
Κοινωφελές Ίδρυµα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Από την πρώτη του ατοµική έκθεση 
το 1988 έως και το 2017 διατήρησε µόνιµη συνεργασία µε τη Μέδουσα Αίθουσα 
Τέχνης. Έργα του βρίσκονται σε σηµαντικές δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Ζει 
και εργάζεται στην Αθήνα.



[ 117 ]



[ 118 ]

Κατάλογος Έργων

1 Σπουδή γυµνού. Παρίσι 1990, 1990
 Λάδι σε µουσαµά
 80 x 90 εκ.

2 ∆ύσκολη πόζα, 1991
 Λάδι σε µουσαµά
 132,3 x 90 εκ.

3 Σπουδή πορτρέτου, 1998-2000
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 45 εκ.

4 Μαρία Φραντζή, 2000
 Λάδι σε µουσαµά
 60 x 62 εκ.

5 Σπουδή µπούστου, 2001
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 25 εκ.

6 Φόρος τιµής στον Courbet, 2002
 Λάδι σε µουσαµά
 10,7 x 48 εκ.

7 Απρόσκλητο βλέµµα, 2002
 Λάδι σε µουσαµά
 25 x 20 εκ.

8 Ελισάβετ, 2002
 Λάδι σε µουσαµά
 134 x 161 εκ.

9 Ξαπλωµένη Γιάννα, 2004
 Λάδι σε µουσαµά
 35 x 55,3 εκ.

10 Γιάννα, 2004-2005
 Λάδι σε µουσαµά
 176 x 215 εκ.

11 Κορµός, 2005
 Λάδι σε µουσαµά
 25,2 x 40 εκ.

12 Μπλε Αλεξάνδρα, 2005-2006
 Λάδι σε µουσαµά
 220 x 230 εκ.

13 Ελιά στο στήθος, 2007
 Λάδι σε µουσαµά
 40,2 x 22,3 εκ.

14 Ύπνος, 2008
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 60 εκ.

15 Καύσωνας, 2009
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 50 εκ.
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16 Η Χριστίνα µε πορτοκαλιά φούστα,   
 2009-2010
 Λάδι σε µουσαµά κολληµένο σε µουσαµά
 52,5 x 13 εκ.

17 Μελέτη για µια µορφή που κάθεται   
 στη σκάλα, 2010
 Λάδι σε µουσαµά, 
 35 x 20 εκ.

18 Έλενα, 2010
 Λάδι σε µουσαµά
  50 x 55 εκ.

19 Προφίλ γυναίκας, 2011
 Λάδι σε µουσαµά
 25 x 40,5 εκ. 

20 Κασσιανή, 2011
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 55 εκ.

21 Κορίτσι από την Ήπειρο, 2011
 Λάδι σε µουσαµά
 28,5 x 45 εκ.

22 Αντριάννα, 2012
 Λάδι σε µουσαµά
 33 x 35 εκ.

23 Χορός, 2012
 Λάδι σε µουσαµά
  50,5 x 40 εκ.

24 Παρείσακτο βλέµµα, 2012
 Λάδι σε µουσαµά
 62 x 47,5 εκ.

25 Η Ελένη τη νύχτα, 2013
  Λάδι σε µουσαµά
 215 x 205 εκ.

26 Ανδρονίκη, 2013
 Λάδι σε µουσαµά
 75 x 65 εκ.

27 Κόκκινη σκιά γυναίκας, 2014
 Λάδι σε µουσαµά
 44,5 x 22 εκ.

28 Γυµνό, 2015
 Λάδι σε µουσαµά
 37 x 22 εκ.

29 Σοφία, 2016
 Λάδι σε µουσαµά
 40 x 50 εκ.

30 Η Νικολέτα στα χορτάρια, 2018
 Λάδι σε µουσαµά
 60 x 70,5 εκ. 

31 ∆ίπλα στη σκιά της, 2021
 Λάδι σε µουσαµά
 45 x 30,5 εκ.

32 Νυχτερινή αυτοπροσωπογραφία, 2021
  Λάδι σε µουσαµά
 225 x 196 εκ.
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