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Η τέχνη δεν απαντάει σε κανενός τις ερωτήσεις 
αλλά µας δίνει τα µέσα να απαντήσει ο καθένας µόνος του 

στις ερωτήσεις που θέτει την κάθε στιγµή.
Αναλαµβάνει να µας δείξει, όχι αυτά που δεν ξέρουµε 

ή αυτό που εφηύρε ή δηµιούργησε κάποιος άλλος, 
αλλά αυτά που διέφυγαν της προσοχής µας.

Lawrence Weiner, 2013

 Στην πρώτη του ατοµική έκθεση στην γκαλερί CAN µε τίτλο ‘The Show 

Must Go On’ ο Σωτήρης Πανουσάκης παρουσιάζει µια σειρά από ζωγραφικά 

έργα µικρών και µεγάλων διαστάσεων που δηµιούργησε τα τελευταία 13 
χρόνια. 

 H ζωγραφική του φλερτάρει µε την αφηρηµένη τέχνη αλλά στηρίζεται 

στην διαµεσολαβηµένη φωτορεαλιστική απόδοση λεπτοµερειών από εσωτερικά 

και από σκηνές που συναντά στον δρόµο. Παραστατικός καλλιτέχνης στο 
πρότυπο του Edward Hopper ή µινιµαλιστής λάτρης της αφηρηµένης 

ζωγραφικής πιο κοντά στα πρότυπα ζωγράφων όπως ο Mark Francis και ο 
Barnett Newman; Το έργο του Πανουσάκη κουβαλά εγγραφές από την ιστορία 

της τέχνης και σκέψεις γύρω από τον ρόλο της ζωγραφικής οι οποίες τον 

απασχολούν ως θεατή και ως δηµιουργό από τα φοιτητικά του χρόνια. Το 
σίγουρο είναι ότι υπήρξε πάντοτε ένας ζωγράφος “θραυσµάτων” οπλισµένος 

µε την ευαισθησία να ξεχωρίζει λεπτοµέρειες που περνάνε απαρατήρητες.

 Από το 2006 η πρακτική του βασίζεται σε φωτογραφίες βιτρινών και 

εσωτερικών καταστηµάτων, χώρων διασκέδασης και κατανάλωσης τις οποίες 
τραβά ο ίδιος, κροπάρει και στη συνέχεια ζωγραφίζει σε καµβά. Τον 

ενδιαφέρουν αρχιτεκτονικά και διακοσµητικά στοιχεία, αφανείς 
λεπτοµέρειες και επιγραφές ‘νέον’, µεταλλικές επιφάνειες, κρυφοί 

φωτισµοί και λέξεις όπως ‘SHOW’, ‘ESCAPE’, ‘FAST’, ‘SOCIAL’, ‘BREAK’, 

‘LAND‘ οι οποίες αποσπασµένες από τον διαφηµιστικό τους ρόλο και 
αποµονωµένες οπτικά, συνθέτουν ένα «φαντασιακό» περιβάλλον γεµάτο 

προτροπές και υποσχέσεις.



 Ο Πανουσάκης αντιστέκεται στην εποχή της µηχανικής αναπαραγωγής και 
του φετιχισµού της εικόνας ως καταναλωτικού προϊόντος επιχειρώντας µία 

ζωγραφική που “παγώνει” το χρόνο και σαγηνεύει ανάγοντας την 
καθηµερινότητα σε κάτι υψηλό και µεγαλειώδες. Καθηµερινές σκηνές 

µεταµορφώνονται µε αυτόν τον τρόπο σε πεδία συναισθηµάτων και το αστικό 

περιβάλλον µετατρέπεται σε έναν ρευστό χώρο υπό διαµόρφωση. “Αν και το 
σηµείο αφετηρίας στο έργο του είναι το σκεπτικό της µίµησης, οι 

µεταµορφώσεις του δεν ακολουθούν τους κανόνες επιτακτικής οµοιότητας, αν 
και οι πίνακες του δείχνουν ιδιαιτέρως ανοίκεια φωτορεαλιστικοί” 

παρατηρεί ο Σωτήρης Μπαχτσετζής. 

 Η χρήση της ύλης και του χρώµατος και η σχέση των όρων αφαίρεση/

αναπαράσταση γίνεται εδώ αρκετά πιο σύνθετη. Κι ενώ από µακριά τα έργα 
του έχουν την καθαρότητα ενός φωτορεαλιστικού αντίγραφου, όσο κανείς 

πλησιάζει τον καµβά η καθαρότητα χάνεται και οι επιφάνειες δείχνουν 

τραχιές και ηµιτελείς, µε tromp l’oeil λεπτοµέρειες που δίνουν την 
αίσθηση του τρισδιάστατου. Έτσι τα έργα του Πανουσάκη µοιάζουν µε κιάλια 

που απαιτούν ρύθµιση και άλλοτε αποκαλύπτουν την αλήθεια της µίµησης 
αποκόπτοντας την παράλογη γλώσσα της αστικής διαφήµισης εστιάζοντας σε 

απροσδόκητες σκηνές ιδωµένες από γωνίες και άλλοτε η υφή της επιφάνειας 

και οι χειρονοµιακές εξάρσεις κυριαρχούν έναντι της περιγραφής 
επαναφέροντας µας στην αλήθεια της ζωγραφικής πράξης ως την κατεξοχήν 

γλώσσα η οποία έχει την ιδιότητα να µας µεταφέρει παράλληλα µέσα και έξω 
από την πραγµατικότητα.
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