
Το Κοινό ςτη Διαφορετικότητα 
 
 

Είμαι πεπειςμζνοσ ότι είναι κοινϊσ αποδεκτό πωσ ςτισ τζχνεσ θ ζρευνα  
και θ προςπάκεια να μακαίνουμε διαρκϊσ περιςςότερα, να διευρφνουμε τισ 
γνϊςεισ μασ και τισ ικανότθτζσ μασ, δε ςταματά ποτζ. Σε όλθ μασ τθ ηωι ςτόχοσ 
είναι να ψάχνουμε να βρίςκουμε αλικειεσ και να τισ εκφράηουμε, ο κακζνασ με τον 
προςωπικό του τρόπο. 

Στθν παροφςα ζκκεςθ πζντε καλλιτζχνεσ που ακολουκοφν αυτιν τθν πορεία, 
κινοφμενοι ςτον χϊρο τθσ χαρακτικισ και ςυγκεκριμζνα τθσ μεταξοτυπίασ, 
παρουςιάηουν τθν πιο πρόςφατθ δουλειά τουσ. Παρόλο που θ εικαςτικι 
προςζγγιςθ του κακενόσ φανερϊνει τθ διαφορετικότθτα τοφ χαρακτιρα, υπάρχει 
κάτι κοινό ςτα ζργα που εκτίκενται: θ ελεφκερθ χειρονομία, με τθν οποία ο κάκε 
καλλιτζχνθσ διαχειρίηεται τα κζματα και τισ προτάςεισ του. Η αμεςότθτα που 
παρζχουν οι τεχνικζσ τθσ μεταξοτυπίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα να γίνεται ορατι θ 
κακαρότθτα τθσ γραφισ και τθσ εκτζλεςθσ. Μερικζσ φορζσ, ακόμα και το τυχαίο, 
όταν προκφπτει, είναι μεσ ςτο παιχνίδι και ζχει τον ρόλο του. Στα ζργα τουσ είναι 
αναγνωρίςιμθ θ κατοχι των εκφραςτικϊν τουσ μζςων, θ κατακτθμζνθ γνϊςθ του 
ςχεδίου, τθσ φόρμασ, τθσ ςφνκεςθσ. 

Οι τζςςερισ από τουσ καλλιτζχνεσ, ο Μιχάλθσ Αδάμθσ, ο Κανοφτο Κάλλαν, ο 
Δθμιτρθσ Σπανόπουλοσ και ο Μιχαιλ Φαλκϊνθσ, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από 
τον τομζα τθσ ηωγραφικισ τθσ ΑΣΚΤ, απζκτθςαν και δεφτερο πτυχίο από τον τομζα 
τθσ χαρακτικισ, πραγματοποιϊντασ ςτθν ουςία μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Οι γνϊςεισ 
και οι εμπειρίεσ από τθ φοίτθςθ δε ςτθ ηωγραφικι ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 
ζρευνά τουσ. Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ ωριμότθτα τοφσ οδιγθςε ςτο να 
κατανοιςουν άμεςα τθ γλϊςςα τθσ μεταξοτυπίασ και να εκφραςτοφν μζςα από τον 
πλοφτο χρωμάτων και τεχνικϊν που τουσ παρείχε (επάλλθλα τυπϊματα πολλϊν 
χρωμάτων, φωτομεταφορά εικόνων και φωτογραφιϊν, διεφρυνςθ μεγζκουσ 
εκτφπωςθσ κτλ.). Το αποτζλεςμα ιταν να τελειοποιθκοφν και να εκπονιςουν τισ 
πτυχιακζσ τουσ εργαςίεσ αποκλειςτικά με τθ χριςθ τθσ μεταξοτυπίασ. 

Ο πζμπτοσ καλλιτζχνθσ, ο Michael Ward, με ςπουδζσ ςτθν Αγγλία πάνω  
ςτθ χαρακτικι και ςτθ ηωγραφικι. Στα χαρακτικά του χρθςιμοποιεί, ζχοντασ βακιά 
γνϊςθ, τθ γραφι, ματιζρεσ και ποιότθτεσ, πάνω ςτισ οποίεσ επεμβαίνει με ςχιματα 
ανεικονικά, δυνατά όπωσ τα ςφμβολα. Τα ζργα του χαρακτθρίηονται από 
τολμθρότθτα, ποικιλομορφία και γεννοφν ςτον κεατι πρωτόγνωρα ςυναιςκιματα. 
Το ςτοιχείο τθσ ζρευνασ τθσ μονοτυπίασ και του πειραματιςμοφ είναι παρόν.  

Άκησ Πειρουνίδησ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΣΚΤ 

 


