
Τέλος του χρόνου και οι απολογισμοί βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη… Έτσι,
σκεφτήκαμε να επαναλάβουμε μια ιδέα που ακύρωσε μετά την πρώτη της
εφαρμογή η πανδημία: να ζητήσουμε από δημοσιογράφους που καλύπτουν τον
χώρο των εικαστικών σε καθημερινή βάση να επιλέξουν, με βάση τα δικά τους,

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οι πέντε εκθέσεις που ξεχώρισαν το 2022
Οκτώ καλλιτεχνικοί συντάκτες επιλέγουν μερικές από τις εικαστικές εκθέσεις που τους

κινητοποίησαν αισθητικά και διανοητικά και θεώρησαν σημαντικές τη χρονιά που τελειώνει.

KEIMENO: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ | 23.12.2022
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
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υποκειμενικά κριτήρια, τις πέντε σημαντικότερες από τις εκθέσεις που είδαν,
συγκροτώντας έναν μικρό, αλλά πλουραλιστικό, απολογισμό της χρονιάς που
πέρασε. Η ανταπόκριση, αυτή τη φορά, δεν ήταν η αναμενόμενη, λόγω φόρτου
εργασίας, κάτι που, μάλλον, αντανακλά τις αλλαγές επί τα χείρω που επέφερε η
συνθήκη της πανδημίας στις συνθήκες εργασίας των περισσότερων από εμάς. Εξ
όνυχος τον λέοντα… Παρόλα αυτά, οι απαντήσεις που συγκεντρώσαμε είναι
ενδεικτικές μιας πλούσιας, εικαστικά, χρονιάς.

Μαριλένα Αστραπέλλου, γράφει στο «Βήµα» και το «BHmagazino»

Η «Brice Marden και ελληνική αρχαιότητα» σε επιμέλεια Δημήτρη Αντωνίτση
και του αμερικανού καλλιτέχνη, ο οποίος διάλεξε ο ίδιος τα αντικείμενα από τις
συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που αντιπαραβλήθηκαν με τα έργα
του, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται ένας αβίαστος και ανεπιτήδευτος «Θεϊκός
διάλογος» μεταξύ τους.
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Αν το 2021 ήταν η χρονιά που επαναλειτούργησε η Εθνική Πινακοθήκη, το 2022
είχαμε το «ΕΜΣΤ ανοιχτό»: η επανεκκίνηση και η πλήρης λειτουργία του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έγινε με την Κατερίνα Γρέγου στο τιμόνι και μπαράζ
εκθέσεων, που συγκέντρωσαν 50.000 επισκέπτες μέσα σε ένα εξάμηνο (Ιούνιος –
Νοέμβριος) και με τη διεθνή ομαδική «Statecraft: Διαμορφώνοντας το κράτος» να
ξεχωρίζει.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή η έκθεση «Dream On», η αποχαιρετιστήρια της Συλλογής
Δασκαλόπουλου, στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν, με 18
εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, μεγάλων καλλιτεχνών (Χιρστ, Μεσαζέ, Μποκ,
Χίρσχορν, ΜακΚάρθι, Tσάντγουικ κ.ά.). Έπειτα από τη δωρεά του συλλέκτη, τα
έργα έχουν πάρει το δρόμο τους για τα μουσεία ΕΜΣΤ, Tate, Guggenheim και MCA
Chicago.

 «Plásmata: Bodies, Dreams, and Data». Φωτογραφία: Πηνελόπη Γερασίμου

Κι επειδή πιστεύω στην ενέργεια που δίνει (και παίρνει) η τέχνη στον δημόσιο χώρο,
στέκομαι σε ακόμα τρεις ιδιαίτερες περιπτώσεις: Στα παράξενα γοητευτικά
«πλάσματα» της έκθεσης ψηφιακής τέχνης «Plásmata: Bodies, Dreams, and
Data» της Στέγης, στο Πεδίον του Άρεως.
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Στο «Inner Sanctum», μια κατάδυση σε εγκαταλειμμένους χώρους του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής Δαφνί και στα άδυτα της ψυχής, μέσα από έργα 36 ελλήνων
και ξένων καλλιτεχνών.

 «Sheltered Gardens»

Και στην πρωτότυπη περιπατητική έκθεση «Sheltered Gardens», του πολιτιστικού
οργανισμού PCAI, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, που καλλιέργησε τη συνομιλία
της εικαστικής δημιουργίας με τη φύση.

Φαίη Τζανετουλάκου, γράφει στο CultureNow.gr

Μέσα στους ταραγμένους αυτούς καιρούς, η τέχνη δικαιολογεί την ύπαρξή της όταν
εξυφαίνεται με τη συλλογική αγωνία και λειτουργεί αναχωματικά, αποτροπαϊκά,
ποιητικά, ιαματικά.
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