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Art Talks: Χριστίνα Ανδρουλιδάκη 

Yes we CAN είναι το σύνθηµα της Χριστίνας 
Ανδρουλιδάκη, της νεαρότερης γκαλερίστα αυτή τη 
στιγµή στην Αθήνα. Η γκαλερί CAN βρίσκεται στην οδό 
Αναγνωστοπούλου 42 και άνοιξε µόλις πριν από επτά 
µήνες. Από τότε δύο φορές έχουν φιλοξενηθεί reviews 
των εκθέσεων της στο Artforum και η ιδιοκτήτρια της 
είναι χωρίς αµφιβολία από τα άτοµα που µας 
υπενθυµίζουν συνεχώς ότι –ακόµα- µπορούµε. 

Πώς προέκυψε η ενασχόληση σου µε την τέχνη; Από τότε που 
θυµάµαι τον εαυτό µου ήξερα πως ήθελα να ασχοληθώ µε την 
τέχνη. Ουδέποτε ως δηµιουργός, αλλά πάντοτε ως θεατής και 
συνοµιλητής. 

Πώς είναι να ανοίγει κανείς γκαλερί στην Αθήνα το 2012; Η 
Αθήνα του 2012 διαφέρει πολύ από την Αθήνα του 2005 που 



γνώρισα όταν πρωτο-ήρθα στην Ελλάδα. Μετά την Ολυµπιακή φιέστα 
όλοι βρίσκονταν σε παροξυσµό. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει η 
έπαρση που υπήρχε τότε στην κοινωνία, δεν υπάρχει πια η φούσκα 
των τιµών, ενώ είναι διάχυτη πλέον η αίσθηση ότι η τέχνη 
οφείλει να είναι ρηξικέλευθη και ουσιαστική. 
Ο κόσµος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι µπορεί να παρακολουθεί 
το πρόγραµµά µας χωρίς να τον αναγκάζει κανείς να αγοράσει κι 
ότι επενδυτικά µπορεί να τοποθετήσει τα χρήµατα του σε νέους 
καλλιτέχνες χωρίς φόβο, µιας και η σύγχρονη τέχνη αυτή τη 
στιγµή δεν είναι µόνο προσιτή αλλά αποτελεί και µία πολύ 
σταθερή και συµφέρουσα «µετοχή».   

Αυτή τη στιγµή είσαι η πιο νεαρή γκαλερίστα στην Αθήνα. Πως 
και δεν έφυγες να κάνεις κάτι στο γόνιµο περιβάλλον του 
εξωτερικού και έµεινες εδώ να αντιµετωπίσεις την επικρατούσα 
κατάσταση; Τι πιστεύεις για το νεανικό ανθρώπινο δυναµικό της 
Ελλάδας που «ξενιτεύεται» για ένα καλύτερο µέλλον; 
Δεν µου αρέσει να κρίνω τους άλλους για τις αποφάσεις ζωής 
τους και δεν µπορεί να κατηγορήσει κανείς νέους µε ταλέντο και 
εξαιρετική µόρφωση οι οποίοι αδυνατώντας να εργαστούν στην 
χώρα τους φεύγουν για το εξωτερικό. Έπειτα, είναι λάθος να 
θεωρούµε ότι το να φύγεις είναι η εύκολη λύση. Τις 
περισσότερες φορές δεν είναι καθόλου εύκολη. 
Από την άλλη µεριά, άνθρωποι σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα όπως 
οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι ελεύθεροι να διαλέξουν την χώρα 
που θα ζήσουν για να δηµιουργήσουν. Εµένα προσωπικά µου αρέσει 
η Αθήνα και θεωρώ ότι ζούµε µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
συγκυρία. Μπορεί η κρίση να κρύβει πολλούς κινδύνους αλλά 
επιφυλάσσει και ευκαιρίες. Παράλληλα, µε ενδιαφέρει µέσα από 



τη δουλειά µου αλλά και τη ζωή στην πόλη να αφουγκραστώ τις 
αλλαγές που λαµβάνουν χώρα σε µία κοινωνία σε τέτοιες στιγµές 
αλλαγής.   

 

Η γκαλερί βρίσκεται στο Κολωνάκι, µια παλιά αστική περιοχή των 
Αθηνών. Τι ρόλο έπαιξε η τοποθεσία στην επιλογή σου; 
Τα τελευταία 8 χρόνια ζω στο κέντρο και δεν οδηγώ. Η Αθήνα 
είναι µία πολύ όµορφη πόλη για να ανακαλύψει κανείς 
περπατώντας. Από την άλλη, µία γκαλερί είναι ένας εµπορικός 
χώρος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι υποχρέωσή µας να είναι εύκολα 
προσβάσιµος και να µπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να µας 
επισκεφθεί, να µας βρει εύκολα και χωρίς να φοβάται να 
κυκλοφορήσει στην περιοχή.   



  

Πως θα σχολίαζες την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον 
αφορά το εικαστικό γίγνεσθαι; 
Αυτή τη στιγµή ολόκληρος ο τόπος θυµίζει καζάνι που βράζει. Οι 
εικαστικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι πρέπει να βρίσκονται 
συνεχώς σε κίνηση. Έχει περάσει πλέον η εποχή που οι ζωγράφοι 
έκαναν µία έκθεση κάθε 2 χρόνια και όλο το υπόλοιπο διάστηµα 
κάθονταν και περίµεναν πότε θα ξανακάνουν ατοµική σε γκαλερί. 
Τώρα όλοι σχεδόν βρίσκονται σε αναβρασµό. Γίνονται πολλά 
πράγµατα, όχι όλα εξίσου ποιοτικά, αλλά φυσικά σε αυτό το 
σηµείο είναι στο χέρι µας να γίνει η αλλαγή. 

Θα ήθελα να µου µιλήσεις λίγο για το roster των καλλιτεχνών 
που εκπροσωπεί η γκαλερί και το στοιχείο που τους ενώνει όλους 
µεταξύ τους. 
H γκαλερί εκπροσωπεί ένα σύνολο καλλιτεχνών οι οποίοι 
εργάζονται σε διάφορα µέσα όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η 
φωτογραφία, η ταπισερί, το βίντεο, το σχέδιο και άλλα. Στο 
επίπεδο της φόρµας η φιλοσοφία µας είναι να δείξουµε έργα που 
βρίσκονται στην πρωτοπορία, είναι φρέσκα και δυναµικά. Οι 
καλλιτέχνες είναι νέοι επαγγελµατίες που είχαν ήδη ένα kick-



start στην καριέρα τους έχοντας ολοκληρώσει από µία έως τρεις 
ατοµικές εκθέσεις ο καθένας τους. Κάποιοι ζουν στην Ελλάδα, 
κάποιοι άλλοι εργάζονται στο εξωτερικό, όλοι όµως ανεξαρτήτως 
µέσου ή τόπου κατοικίας καταπιάνονται µε το διεθνές discourse.   

Αυτές τις µέρες παρουσιάζεται στην γκαλερί η έκθεση του Παύλου 
Τσάκωνα . Θα ήθελα να µου πεις δυο λόγια για αυτή τη 
συνεργασία, για την έκθεση, και το πώς είναι να συνεργάζεται 
κανείς µε τόσο νεαρούς καλλιτέχνες. 
Ο Παύλος Τσάκωνας είναι γεννηµένος το 1983 και αποφοίτησε 
πρόσφατα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. 
Κατασκευάζει έργα από ξύλο ή κόντρα-πλακέ τα οποία έπειτα 
ζωγραφίζει µε ακρυλικά. Η δουλειά του είναι πολύ ιδιαίτερη και 
ισορροπεί ανάµεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Το Αθηναϊκό 
κοινό τον γνωρίζει από το έργο του αλλά και από διάφορες 
επεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο όπως είναι το χαρακτηριστικό 
ασπρόµαυρο γκραφίτι µε τα χέρια σε σχήµα προσευχής που 
βρίσκεται στον τοίχο του ξενοδοχείου Vienna, Πειραιώς 20. 



Η συνεργασία µε έναν τόσο νεαρό εικαστικό δεν είχε καµία 
απολύτως διαφορά µε συνεργασίες που είχα µε πολύ µεγαλύτερους 
ηλικιακά καλλιτέχνες. Το σηµαντικό σε αυτή τη δουλειά είναι να 
έχεις απέναντί σου έναν ταλαντούχο δηµιουργό και ευφυή 
συνοµιλητή και ως γνωστόν η διάνοια και το ταλέντο δεν 
γνωρίζουν ηλικία. Ας µην ξεχνάµε πως πολλοί από τους 
διασηµότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών δηµιούργησαν κάποια 
από τα σηµαντικότερα έργα τους σε πολύ νεαρή ηλικία... O 
Πικάσο ζωγράφισε τις Demoiselles d'Avignon στα 26 του, ο 
Μότσαρτ έγραψε το κοµµάτι που δηµιούργησε ρήγµα στη µουσική το 
κοντσέρτο για πιάνο No9 µόλις στα 21 του, ενώ ο Φιτζέραλντ 
ολοκλήρωσε τον Μεγάλο Γκάτσµπι στα 28 του. Μπορεί λοιπόν οι 
γηραιότεροι να γνωρίζουν τους κανόνες, οι νέοι όµως πολύ συχνά 
είναι οι µόνοι που έχουν την διορατικότητα να διακρίνουν τις 
εξαιρέσεις!      

 

Σκοπεύεις να συνεργαστείς µόνο µε Έλληνες καλλιτέχνες; 
Δεν µε απασχολεί τόσο από που κατάγεται ένας καλλιτέχνης όσο 
εάν το έργο που παράγει είναι φρέσκο και ουσιαστικό. Κοιτάζω 
καθηµερινά portfolios καλλιτεχνών από όλον τον κόσµο και µέσα 
στους επόµενους µήνες θα φιλοξενηθούν στη γκαλερί δουλείες 
τόσο Ελλήνων όσο και ξένων καλλιτεχνών. 

Ποια είναι η σηµαντικότερη εµπειρία που έχεις αποκοµίσει µέχρι 
τώρα µε τη συµµετοχή σου στο εικαστικό γίγνεσθαι; 
Ότι τίποτα δεν κατακτάται τυχαία, άλλα µε πολύ πείσµα και 
εργατικότητα. 



Η ατοµική έκθεση του Παύλου Τσάκωνα θα παρουσιάζεται στην CAN 
gallery ως τις 6 Απριλίου.    
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