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    H έκθεση Tender is the Night εστιάζει σε ζητήµατα γλώσσας και 
αισθητικής και σε ερωτήµατα γύρω από την εικόνα και την ύλη τα οποία 
προκύπτουν µέσα από την καλλιτεχνική πρακτική. Οι συµµετέχοντες 
καλλιτέχνες συνεχίζουν την αφήγηση που ξεκίνησε στη γκαλερί CAN τον 
Δεκέµβριο του 2014 µε την οµαδική έκθεση Nyctophilia και παρουσιάζουν 
ζωγραφικά και γλυπτικά έργα τα οποία αντλούν έµπνευση από το σκοτάδι.

    Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το οµώνυµο µυθιστόρηµα του 
Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ το οποίο έχει δανειστεί µε τη σειρά του τον τίτλο 
του από το ποίηµα του Τζον Κήτς Ωδή σ’ένα αηδόνι. Σε επίπεδο γλώσσας και 
ύφους, η πάλη ανάµεσα στην εικόνα και την ύλη δεν θα µπορούσε να 
εκφραστεί καλύτερα απ' ότι µέσα από το ποιητικό και το λογοτεχνικό έργο 
αυτών των δύο. Ο µεγάλος Βρετανός ροµαντικός ποιητής Κητς αφιέρωσε τη 
σύντοµη ζωή του στην τελειοποίηση µίας ποίησης που χαρακτηρίζεται από 
δυνατές εικόνες και σχήµατα λόγου σε µία προσπάθεια να εξερευνήσει και να 
διευρύνει τη µεγάλη αισθητική έλξη που ασκούν αυτά τα δύο στον αναγνώστη. 
Ο Φιτζέραλντ από την άλλη, εµβληµατική φυσιογνωµία της αποκαλούµενης 
Χαµένης Γενιάς των Αµερικάνων λογοτεχνών ιδιαίτερα µέσα από το O Υπέροχος 
Γκάτσµπι και το Τρυφερή είναι η Νύχτα πραγµατεύεται την “ύλη” ενός 
συγγραφέα που είναι ο άνθρωπος περιγράφοντας όσο κανείς άλλος τα πάθη και 
τα προβλήµατα της γενιάς του σχηµατίζοντας γύρω από τους ήρωες ένα τοπίο 
που µοιάζει µε µια τεράστια “σκοτεινή νύχτα” της ψυχής. H έκθεση διερευνά 
τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετούνται πάνω σε παρόµοια ζητήµατα ύλης και 
εικόνας, αφήγησης και αφαίρεσης οκτώ εικαστικοί καλλιτέχνες σήµερα.

 Εάν αναζητήσει να βρει κανείς την ειδοποιό διαφορά ανάµεσα στους 
πίνακες και στα σχέδια του Γιώργου Κόντη πολύ πιθανά να εστιάσει στην 
διαδικασία παραγωγής τους, όπου στους µεν πίνακες παρατηρείται µία πιο 
αυστηρή ακολουθία µετρήσεων, υπολογισµών και αφαίρεσης η οποία 
ταλαντεύεται ανάµεσα στον αυτoπεριορισµό και την χαλαρότητα, ενώ στα δε 
σχέδια διακρίνει µεγαλύτερη ελευθερία, αµεσότητα και αυθορµητισµό. Το 
συγκεκριµένο έργο (Untitled, 2009)  σχηµατικά πάντα µιλώντας, είναι το 
πρώτο έργο του Κόντη που ακολουθεί τη λογική και τη διαδικασία ενός 
σχεδίου. Ο ζωγράφος απελευθερώνεται µπροστά από το έργο και εκείνο µε τη 
σειρά του παίρνει τη µορφή ενός εσωτερικού τοπίου. Δουλεµένο µε χρώµα και 
κάρβουνο, µε πινέλα και µε τις άκρες των δαχτύλων µεταφέρει ένα ζεστό 
αίσθηµα ευαισθησίας και ευθραυστότητας έτοιµο να συγκρουστεί ανά πάσα 
στιγµή µε το σκληρό µαύρο χρώµα του πίνακα που προβάλει τόσο έντονα όσο 
και οι παύσεις ανάµεσα στις νότες µιας µελωδίας.
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 O Ανδρέας Ραγκνάρ Κασάπης ζωγραφίζει ελεύθερα και νευρικά φιγούρες 
που φωτίζονται ισχνά µέσα στο σκοτάδι. Το έργο Sunday’s Swim (2010) που 
παρουσιάζεται στην έκθεση κινείται στα όρια της αναπαράστασης και 
επιχειρεί να συγκεράσει το πορτρέτο όπως αυτό προέρχεται από ένα 
κινηµατογραφικό στιγµιότυπο µε την παράλληλη µεταφορά µιας ατµόσφαιρας 
που κινείται ανάµεσα στο πραγµατικό βίωµα και τη θολή ανάµνηση. Κεντρικό 
ρόλο σε αυτό το σηµείο καταλαµβάνει η έννοια της “χροιάς” όπως αυτή έχει 
την ιδιότητα να φιλτράρει και να αποκαλύπτει την εικόνα σαν απόηχο της 
µνήµης. Όπως λέει ο ίδιος: “Βασίζοµαι σε αυτόµατες και συνειρµικές 
αναµνήσεις... Χρησιµοποιώ την έννοια της “χροιάς” για να κατανοήσω 
διάφορα διαστήµατα µέσα στο χρόνο. Αυτό αποτελεί για µένα το σηµείο 
εκκίνησης για να µελετήσω την ιστορία. Η “χροιά” είναι ένας απόηχος της 
µνήµης: µια αποκρυστάλλωση των στοιχείων που επικοινωνούν µε τη µνήµη σε 
ένα διαµεσολαβηµένο πεδίο συναισθηµάτων.”

 Το έργο του Δηµήτρη Φουτρή Gas lamps As Angels θέτει µια άµεση 
σύνδεση µεταξύ της φυσικής ανικανότητας να δει κανείς ρεαλιστικά και της 
µυστήριας ενέργειας που υπάρχει στο φως και το σκοτάδι. Ο τίτλος του 
προέρχεται από µία φράση του ποιήµατος 'Monet Refuses the Operation' της 
Λιζέλ Μούλλερ. Στο ποίηµα ο ιµπρεσιονιστής ζωγράφος Μονέ σε µεγάλη πια 
ηλικία καταφεύγει στον γιατρό του και του εξηγεί ότι θέλει να αποφύγει 
την εγχείρηση καταρράκτη, (ο οποίος έχει επιδεινώσει την όραση του) 
εξηγώντας του ότι ξόδεψε όλη του την ζωή µαθαίνοντας να βλέπει τα 
πράγµατα θολά. Μέσα από µία λιτή και συνάµα σύνθετη φόρµα ο Φουτρής 
πραγµατεύεται έννοιες όπως το υπερφυσικό και το ανθρώπινο, η αντανάκλαση, 
το σκοτάδι, η αλήθεια και το µη αληθινό, το φως και η σκοτεινή πλευρά του 
Ανθρώπινου. Στα αριστερά του µαύρου καθρέφτη υπάρχει ζωγραφισµένο στον 
τοίχο ένα appropriation του έργου 'Composition with black and blue' του  
Πιετ Μοντριάν µε αναφορές στην έννοια του ορίζοντα που έρχεται σε διάλογο 
µε το σηµείο στο οποίο ο Μονέ στο ποίηµα της Μούλλερ απορρίπτει 
καλλιτεχνικές αρχές που απαιτούνται για τη µεταφορά µιας ρεαλιστικής 
τρισδιάστατης προοπτικής όπως είναι η γραµµή του ορίζοντα και ασκεί 
δριµεία κριτική πάνω στην αξία της προσπάθειας δηµιουργίας µιας 
τρισδιάστατης εικόνας. 

 Η δουλειά του Κώστα Μπασάνου ασχολείται µε την ποιητική χροιά που 
εκπέµπουν τα έργα του κατά τη διαδικασία παραγωγής τους µε ελάχιστα µέσα, 
όπως είναι ένα στιγµιότυπο, όταν πρόκειται για  ένα βίντεο, το µελάνι ή 
ένα φύλλο χαρτιού όταν πρόκειται για γλυπτά, ή το ίχνος από το κάρβουνο 
και µια φράση στην προκειµένη περίπτωση. Στόχος του καλλιτέχνη είναι να 
αναθεωρήσει τις λέξεις και τα υλικά από τη σήµανση τους αποκαλύπτοντας 
µαζί µε διάφορες έννοιες και τις γλυπτικές τους ιδιότητες. Συχνά 
οικειοποιείται φράσεις, στίχους, αλλά κυρίως θραύσµατα κειµένου, τα οποία 
παρουσιάζει ως αυτόνοµα γλυπτικά αντικείµενα. Πολύ συχνά η πρακτική του 
διερευνά την έννοια του ορίζοντα τη στιγµή µιας δύσης ή µιας ανατολής και 
τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις του στο τοπίο και στο χώρο της 
αναπαράστασης. Το κείµενο και η έννοια του ορίζοντα είναι επίσης και τα 
δύο κύρια στοιχεία που ενσαρκώνουν τη διάδοση της γνώσης και της χωρικής 
πολιτικής και τα οποία επαναλαµβάνονται ως σταθερά στο έργο του. Η λάµψη 
στο I Belong To You µπορεί να είναι ο ήλιος, µία άγνωστη δέσµη από φως 
ακόµη και η λάµψη µιας έκρηξης η οποία διακόπτει το σκοτάδι. Οµοίως η 
φράση I belong to you σπάει τη σιωπή και καλεί τον θεατή προς αυτή. Ο 
στοίχος που προέρχεται από το τραγούδι του Lenny Kravitz λειτουργεί 
υπαινικτικά σε σχέση µε τον θεατή. Η νύχτα, η αίσθηση του ανήκειν εις 
εαυτόν ή σε κάποιον άλλο, στο σκοτάδι, στο φως, στην ελπίδα ή στον 
θάνατο. Αυτή η αίσθηση καθορίζει την ταυτότητα του ατόµου, την επιθυµία 
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µας να δηµιουργούµε, να ταυτιζόµαστε µε έναν τόπο ή µια οµάδα. Από µία 
σκοπιά αυτο-αναφορικότητας του έργου τέχνης η φράση αυτή επίσης σχολιάζει 
την επιθυµία για την απόκτηση ενός έργου. Το έργο καλεί τον θεατή, του 
ψιθυρίζει τα λόγια Σου ανήκω - Απόκτησέ µε. Τα γράµµατα ξεπηδούν και 
χάνονται µέσα στο φως. Οι λέξεις ξεθωριάζουν στο κέντρο και καθιστούν τη 
φράση µερικώς δυσανάγνωστη. Τα λόγια δεν είναι εκεί. Για να τα διαβάσει ο 
θεατής τα επινοεί. Άθελά του το έργο µας παρασύρει σε έναν παραλληλισµό 
µε τον ψυχισµό των ανθρώπων τη νύχτα, η οποία µπορεί να ανασύρει στην 
επιφάνεια σκοτεινές πτυχές του ατόµου - από την άλλη όµως φωτίζει µονάχα 
ότι είναι ήδη εκεί.

 Το έργο Dark Sky (Dusk) του Πάνου Φαµέλη είναι ένας µνηµειακών 
διαστάσεων πίνακας ζωγραφισµένο µε λάδι. Πρόκειται για το δεύτερο µέρος 
του δίπτυχου Dawn/Dusk στο οποίο ο Φαµέλης επιχειρεί να αποδώσει τον 
παλµό και την απόκοσµη ενέργεια που αναδίδει ο ουρανός τη στιγµή που 
χαράζει ή δύει ο ήλιος. Ανάµεσα στο φως και το µαύρο της νύχτας, το 
σούρουπο και η αυγή αποτελεί µια ισχυρή, µαγική στιγµή µε ιδιαίτερα 
παλιούς συµβολισµούς στις αρχαίες παραδόσεις όλου του κόσµου. Σε αυτό το 
σκοτεινό φως, στο απόκοσµο ηµίφως µπορεί υποτίθεται κανείς να διασχίσει 
τα σύνορα και να διαιρέσει την κοσµική ζωή περνώντας σε υπερφυσικές 
σφαίρες. Πέρα από την ερηµιά του ουρανού και το παράξενο φως το Dark Sky 
σχηµατίζει επίσης ένα προσωπικό τοπίο για τον καλλιτέχνη, έναν χώρο 
ιδιότυπο, εφευρηµένο και χωρίς σταθερή δοµή. Μετά από χρόνια τριβής µε το 
υλικό του ο Φαµέλης αναπτύσσει ξεκάθαρα πλέον εδώ µία χαρακτηριστική 
γραφή µε έντονη υλικότητα η οποία προβάλλει ωµή, σχεδόν άγρια. Από την 
ενασχόλησή του µε τη φόρµα και το τοπίο περνάει αθόρυβα στην απόδοση µιας 
πνευµατικότητας που εκφράζεται άµεσα και τολµηρά µέσα από την 
πλαστικότητα της ύλης. Ακολουθώντας τα χνάρια παλιότερων πρωτοπόρων όπως 
του Φρανκ Άουερµπαχ και του Βίλεµ ντε Κούνινγκ που χρησιµοποίησαν ευρέως 
το βαρύ impasto, ο Φαµέλης εκµεταλλεύεται την αντανάκλαση που του 
προσφέρει η τεχνική αυτή και προσθέτει δύναµη, ταχύτητα και 
εκφραστικότητα καταγράφοντας δραµατικά τη "δράση" πάνω στην επιφάνειά 
του, προσδίδοντας στη ζωγραφική του µία τρισδιάστατη -σχεδόν γλυπτική- 
υπόσταση στο χώρο.

 Τα δύο γλυπτά χώρου της έκθεσης Tender Is The Night λειτουργούν σαν 
µήτρες. Μασίφ κατασκευές από τελείως διαφορετικά υλικά µεταξύ τους, 
µοιάζουν µε µαύρες τρύπες που περικλείουν ενέργεια. To Caused by 
Explosion της Χαράς Πιπερίδου είναι κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου από γύψο 
και σύρµα και ανήκει στη σειρά Pleasure in Pain η οποία πραγµατεύεται 
έννοιες γύρω από την ανθρώπινη ταυτότητα και την αίσθηση του εαυτού. Ο 
γύψινος όγκος που είναι πλασµένος µε προσοχή και λεπτοµέρεια συνδέεται µε 
ιδέες γύρω από το ρόλο που παίζει το σώµα µας ως εξωτερική αναπαράσταση 
της ταυτότητας µας και ως αναπαράσταση της ύπαρξής µας µέσα σε µια 
πραγµατικότητα. Το σώµα αποκαλύπτει τον τρόπο που βλέπουµε τον εαυτό µας 
αλλά και τον τρόπο που σκεφτόµαστε τους άλλους που µας βλέπουν. 
Καθρεφτίζει την ψυχή και αποτελεί το πρώτο ορατό σύνορο µεταξύ του άλλου 
και του εσωτερικού µας εαυτού. 

 Το γλυπτό του Σωκράτη Φατούρου προέρχεται από την πρόσφατη ενότητα 
έργων του τα οποία κατασκευάζει από υλικά οικοδοµής, ασφαλτόπανα και 
πολυµερή στεγανωτικά. Και τα δύο γλυπτικά αντικείµενα τα οποία 
παρουσιάζει στην έκθεση είναι κατασκευασµένα µε τη λογική της συσσώρευσης 
στρωµάτων από ασφαλτόπανο. Με αφετηρία αποσπασµατικές εικόνες από την 
πόλη, δηµιουργεί όγκους που θυµίζουν θραύσµατα από δρόµους ή κτίρια. Ο 
τρόπος µε τον οποίο τα καταστρέφει ο χρόνος, το πως τα τέµνει το φως, η 
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σκιά της παρουσίας τους ή της απουσίας τους, σχηµατίζουν το ίχνος της 
αρχικής µας εµπειρίας. Η ανάµνηση αυτών των θραυσµάτων αποτυπώνεται µε 
έναν τρόπο που συχνά παραπέµπει στην ανατοµία ενός  όγκου ή ενός σώµατος. 
Η σκληρότητα των υλικών παγίωσης που χρησιµοποιεί έρχεται σε σύγκρουση µε 
την ευθραυστότητα των ερειπίων και την ανάµνησή τους µέσα στο αστικό 
τοπίο. 

 Τέλος ο Γιώργος Μαραζιώτης παρουσιάζει τρεις µεταξοτυπίες µε τον 
τίτλο Untitled οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 2013 και 
αποτέλεσαν µέρος της ενότητας Night Of The World η οποία παρουσιάστηκε σε 
Αθήνα, Νέα Υόρκη και Θεσσαλονίκη. Τα τρία έργα είναι εµπνευσµένα από την 
ιδιαίτερη αναφορά του Γερµανού φιλοσόφου Γ.Β.Φ. Χέγκελ στη Νύχτα του 
Κόσµου όπως επίσης και στα γραπτά του στοχαστή/φιλοσόφου Κώστα Αξελού. Ο 
Μαραζιώτης προσπαθεί να προσδώσει υφή και κίνηση στα παραπάνω έργα ώστε 
να "ξεγελάσει" τον θεατή για τον δισδιάστατο χαρακτήρα τους επιχειρώντας 
ταυτόχρονα να µην αποκαλύψει το χειροποίητο της τεχνικής του. Μέσω της 
υφής και της χρησιµοποίησης του λευκού και µαύρου χρώµατος ερευνάται η 
πιθανότητα συνύπαρξης του ευγενούς µε το σκληρό, όπως επίσης και το κατά 
πόσο µπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάµεσα σε δύο αντιθετικές 
καταστάσεις όπως π.χ. το φως και το σκοτάδι, το πνεύµα και η ύλη, σε 
επίπεδο συµβολισµού αλλά και φόρµας.
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