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Σύγχρονη τέχνη με πρώτη ύλη από την αρχαιότητα
«Δεν είµαι κλασικού τύπου επιµελήτρια», λέει η η ιστορικός τέχνης και διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης Κρήτης Μαρία Μαραγκού
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«Δεν είµαι κλασικού τύπου επιµελήτρια», λέει η η ιστορικός τέχνης και διευθύντρια του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Μαρία Μαραγκού. «Εγραφα επί δεκαετίες κριτική τέχνης
στον Τύπο και αυτό µου έχει αφήσει µια δυνατή όσφρηση σε σχέση µε όσα συµβαίνουν σήµερα
στα εικαστικά. Επίσης εξακολουθεί να µε ενδιαφέρει η κοινωνική πλευρά των πραγµάτων»,
προσθέτει.
Εχουµε καιρό να δούµε επιµελητική δουλειά της Μαρίας Μαραγκού. Η τελευταία φορά ήταν στο
τέλος του 2016, όταν σε συνεπιµέλεια µε τον Δηµήτρη Παλαιοκρασσά παρουσίασαν µε τον
οργανισµό ΝΕΟΝ την έκθεση «Η υπέρβαση της άβυσσος». Σε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα
συνύπαρξη 34 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών στο Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης, είχε επιτευχθεί το

https://www.kathimerini.gr/culture/arts/561665026/sygchroni-techni-me-proti-yli-apo-tin-archaiotita/

1/5

1/26/2022

Σύγχρονη τέχνη με πρώτη ύλη από την αρχαιότητα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ζητούµενο από έναν επιµελητή, τουλάχιστον έτσι όπως το είχε ορίσει ο Ρώσος ιµπρεσάριος
Σεργκέι Ντιαγκίλεφ. Επιµελητής είναι αυτός που φέρνει κοντά σπουδαίους καλλιτέχνες ώστε να
συµβούν εξαιρετικά πράγµατα, έλεγε.
Τη επόµενη εβδοµάδα (18/1) εγκαινιάζεται στην Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων η έκθεση
σύγχρονης τέχνης «Ειδύλλια οδός», σε σύλληψη και επιµέλεια της κ. Μαραγκού. Και αυτή τη
φορά η αρχή που διέπει το πρότζεκτ είναι το µαζί. «Δεν θέλω να ξεχωρίσω γενιές δηµιουργών,
ούτε επιλέγω τις συµµετοχές µε βάση την εθνικότητα ή την αναγνωρισιµότητα της δουλειάς
τους. Με ενδιαφέρει η συνύπαρξη µεγαλύτερων και νεότερων, διάσηµων και λιγότερο γνωστών,
ξένων κι Ελλήνων καλλιτεχνών», υπογραµµίζει η ίδια. Ετσι, στην «Ειδύλλια οδό», που παίρνει το
όνοµά της από την ελληνική αρχαιότητα –ένα πέρασµα προς την Ελευσίνα και τα προάστια της
αρχαίας Αθήνας από τις Ηριες Πύλες– τα έργα 33 σύγχρονων καλλιτεχνών συνδέουν το παρόν µε
το παρελθόν, δίχως νοσταλγία, µε οδηγούς υλικά που χρησιµοποιούνταν επί αιώνες ως πρώτη
ύλη για την τέχνη και τη χειροτεχνία: χώµα, µαλλί, καλάµια, υφάσµατα, µάρµαρο, άχυρα,
κλωστές και βελόνες, αργαλειοί. Υπό αυτό το πρίσµα οι δουλειές της Λίντα Μπέγκλις, του
Αντριάν Βίλαρ Ρόχας, της Νοµπούκο Τσουσίγια «συνοµιλούν µε το έργο του Νίκου Αλεξίου, της
Δέσποινας Μεϊµάρογλου, του Δηµήτρη Αντωνίτση, της Ελένης Λύρα, της Καλλιόπης Λεµού, της
Μάρως Φασουλή, και νεότερων όπως ο Δηµήτρης Ρεντούµης και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Εγκαινιάζεται στην
Τεχνόπολη Δήµου
Αθηναίων η έκθεση
«Ειδύλλια οδός», σε
σύλληψη και
επιµέλεια της
Μαρίας Μαραγκού.

«Η ιδέα για µια έκθεση µ’ αυτό τον τίτλο γεννήθηκε στον ζόφο
του παγκόσµιου εγκλεισµού και στην ατµόσφαιρα της απειλής
του θανάτου. Η πανδηµία ήταν και είναι εδώ, εµείς πάλι
προσπαθούµε να ξεφύγουµε στις σκέψεις και στα όνειρα.
Αγαπηµένος περίπατος, τα µονοπάτια του Λυκαβηττού, η
Ρωµαϊκή Αγορά, τα Αναφιώτικα, πεντάµορφα στην εγκατάλειψη
από περαστικούς. Μια Αθήνα δίχως κόσµο. Δρόµοι σηµερινοί,
δρόµοι 25 αιώνων», σχολιάζει η κυρία Μαραγκού στο επιµελητικό
σηµείωµα που συνοδεύει την έκθεση. Στην πραγµατικότητα,

αυτή η µετατόπιση στον τόπο και στον χρόνο αποτελεί µια µεταφορά, µια «ουτοπική διαδροµή»,
όπως λέει η ίδια. «Ακουµπά ή έστω επιθυµεί να ακουµπήσει ένα κοµµάτι της ιστορίας, των
ανθρώπων και του επέκεινα διαµέσου του χρόνου, αναντικατάστατου υλικού της ιστορίας και
της µνήµης», σχολιάζει. «Οι καλλιτέχνες που έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν χειρίζονται
πολλά και διαφορετικά µέσα, υπερασπιζόµενοι τη βασική ιδέα ότι ο καλλιτέχνης αντανακλά την
προσωπική του µατιά στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Η ποικιλοµορφία του µέσου που
χρησιµοποιεί ο καθένας αντικατοπτρίζει τις τεχνικές και λεπτοµέρειες που συνιστούν κοινό
τόπο. Η πόλη της Αθήνας ως τοπόσηµο και η µακραίωνη ιστορία της συνδέονται µε µια πληθώρα
εφαρµοσµένων, πρώτων υλών».
Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων. Eως τις 6/3.
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Ανέστης Ιωάννου, «New Sun (I, II, III)», 2019. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της Crux Galeri

Ζωή Γαϊτανίδου, «Eyewitness», 2020
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