
Ζωγραφίζει ειδήσεις σε 
µάρµαρο
Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Σάββατο 18 Δεκεµβρίου 2010

Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑ
Ο Παναγιώτης Κουλουράς τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζει καθηµερινά 
εφηµερίδες για να επιλέξει το θέµα που θα ζωγραφίσει. Μία φορά την 
εβδοµάδα, ένα θέµα -και συγκεκριµένα µία φωτογραφία δηµοσιευµένη στον 
Τύπο- αποτελεί το «µοντέλο» του.

Εληξε ο παγκόσµιος συναγερµός για την γρίπη 11.08.2010
Μπαίνοντας ο θεατής στην πρώτη ατοµική του έκθεση, στην γκαλερί «Siakos-Hanappe» στη 
Γλυφάδα, θα θυµηθεί τα γεγονότα, ενδεχοµένως και τις φωτογραφίες. Ετσι, όµως, όπως θα 
πλησιάσει στα µικροσκοπικά µαρµάρινα θραύσµατα για να τις δει, θα αναγκαστεί να 
σκεφτεί, να ανασύρει µνήµες, να κάνει τον απολογισµό του.

Ο 37χρονος εικαστικός ζωγραφίζει ρεαλιστικά τα γεγονότα πάνω σε κοµµάτια από µάρµαρο, 
χωρίς να παίρνει θέση. Ο ίδιος διαλέγει το χαρακτηρισµό του «παρατηρητή». Κι όµως. Τόσο 
το υλικό, που προσδίδει στη σύγχρονη πραγµατικότητα τη χαµένη µνηµειακότητά της, όσο και 
η φόρµα του, το άτσαλα κοµµένο (ή και σπασµένο) θραύσµα, γίνονται στον άσπρο τοίχο της 
γκαλερί τα κοµµάτια ενός παζλ, που διαµορφώνει τελικά τη συλλογική µας συνείδηση.

Χωρίς λόγια

Ο Παναγιώτης Κουλουράς τα τοποθετεί µε χρονολογική σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. Ετσι η 
εκλογή του Οµπάµα στην Αµερική συνοµιλεί µε το πορτρέτο της Κωνσταντίνας Κούνεβα και 
τον Δεκέµβρη του 2008, ενώ το οριστικό «τέλος» του Χάρι Πότερ µε την επιδηµία χολέρας 
στην Αϊτή, ο Ντοµινίκ Στρος-Καν µε την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία. Με λίγα λόγια, 
πολιτικοί ηγέτες, ποπ τραγουδιστές και είδωλα, θύτες ή θύµατα κάθε είδους βίας «στέκονται» 
χωρίς λόγια, αλλά µε πολύ νόηµα, µπροστά στα µάτια µας. «Εφήµερα µνηµεία» είναι ο 
εύστοχος τίτλος τους.

Επέλεξε τυχαία το µάρµαρο. Μια µέρα τράβηξε µερικές γραµµές µε το πινέλο του και 
ανακάλυψε πόσο καλά φωτίζονται τα χρώµατα. Την ιδέα µε τα γεγονότα της τρέχουσας 

http://s.enet.gr/resources/2010-12/6-16-thumb-large.jpg


επικαιρότητας την είχε ήδη στο µυαλό του. Τόσο απλά ξεκίνησε. Στην αρχή µάζευε τα 
µάρµαρα που έβρισκε πεταµένα µέσα στην πόλη. «Ισως να έχουν χρησιµοποιηθεί κάποια 
απ' αυτά σε διαδηλώσεις...», γελάει. Οταν δηµιούργησε τα πρώτα έργα απευθύνθηκε στην 
«Athens Voice», η οποία µία φορά την εβδοµάδα δηµοσιεύει -αντί άλλης φωτογραφίας- το 
έργο του. Αλλωστε µέχρι το τέλος της έκθεσης, τα 75 θραύσµατα θα ξεπεράσουν τα 80. Κάθε 
εβδοµάδα θα κρεµιέται κι ένα καινούριο.

«Η δηµοσίευση στο free press είναι δοµικό στοιχείο του έργου. Λειτουργεί σαν 
αναπαράσταση της αναπαράστασης του ίδιου του γεγονότος...», τονίζει. «Κάθε ένα απ' αυτά 
είναι ένα "σηµείο", όπως έλεγε και ο Κλέε. Δεν έχει νόηµα από µόνο του. Το ένα σηµείο µε 
το άλλο δηµιουργούν χώρο. Μπορείς να διαβάσεις το χώρο µε πολλά σηµεία».

Πριν ξεκινήσει τα «Εφήµερα µνηµεία» δεν διάβαζε τόσο επίµονα τις ειδήσεις. «Αισθανόµουν 
πολύ µικρός απέναντι στα γεγονότα. Ενιωθα ότι δεν µπορώ να κάνω τίποτα. Και παρέµενα 
αµέτοχος. Ούτε τώρα έχω καµία διάθεση να κρίνω. Παρατηρητής είµαι σ' αυτή την υπόθεση. 
Παίρνω θέση µόνο ως πολίτης. Η ζωγραφική για µένα είναι το εργαλείο, ξέρω να το 
δουλεύω, κι αυτό κάνω... Η πληροφορία που δεχόµαστε για µια στιγµή ορίζει τη ζωή µας. 
Μετά ξεχνιέται. Εγώ τις "γράφω" πάνω στο µάρµαρο για να στηθεί στο τέλος ένα µνηµείο. Το 
µνηµείο της συλλογικότητάς µας».

Η ζωγραφική είναι µάλλον κάτι παραπάνω από εργαλείο γι' αυτόν. Στα 24 του έφυγε από τη 
γενέτειρά του, την Καλαµάτα, και ήρθε στην Αθήνα αποφασισµένος να σπουδάσει στην 
ΑΣΚΤ. Αποφοίτησε το 2007. Από το 2004 δουλεύει πλάι στον Βλάση Κανιάρη ως βοηθός. 
«Υποφέρω συνειδησιακά, έχω τύψεις όταν δεν ζωγραφίζω. Γι' αυτό πήγα στη Σχολή. Αν δεν 
το έκανα, θα βασανιζόµουν στη ζωή µου πάρα πολύ».

Γκαλερί στη Γλυφάδα

Εναν χρόνο συµπληρώνει τον άλλο µήνα η νέα γκαλερί «Siakos-Hanappe» στη Γλυφάδα. Η 
Βελγίδα ιστορικός τέχνης Ελς Χάναπε είναι παλιά µας γνώριµη από τα χρόνια που 
διατηρούσε την εξαιρετική γκαλερί «Els Hanappe undergound» στου Ψυρρή (2000-2005). 
«Εφυγα για διάφορους λόγους, ακόµα και προσωπικούς. Εβλεπα, όµως, ότι άλλαζε η 
γειτονιά στου Ψυρρή και ο δήµος δεν είχε καµία διάθεση να µας βοηθήσει. Ηθελα να 
µετακοµίσω, αλλά δεν ήξερα πού. Εκλεισα την γκαλερί και έψαχνα, χωρίς να βιάζοµαι, γιατί 
στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο να βρεις χώρους».

Τη Γλυφάδα δεν την ήξερε καθόλου. «Μου άρεσε όµως. Είναι πολύ πιο άνετη, πιο ανοιχτή 
σαν γειτονιά, πιο ευγενική η ατµόσφαιρα. Βρήκαµε µε τον Λάζαρο Σιάκο το χώρο και 
τολµήσαµε». Δεν το έχει µετανιώσει. «Η περιοχή έχει προοπτικές, σε λίγο καιρό θα 
ολοκληρωθεί η Εθνική Βιβλιοθήκη στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 
Ολόκληρη η περιοχή από το Φάληρο µέχρι τη Γλυφάδα δεν έχει αίθουσες σύγχρονης τέχνης, 
ενώ προσφέρει στον επισκέπτη της πολλά».

Η «Siakos-Hanappe» θα συµµετάσχει φέτος στην Art Athina, ενώ σιγά σιγά θα τη δούµε και 
στις φουάρ του εξωτερικού. Συνεχίζει όµως τις συνεργασίες µε τους καλλιτέχνες που είχε: 
Νίνα Παπακωνσταντίνου, Απόστολος Καραστεργίου, Ελένη Καµµά, Adam Chodzko, Τζέισον 
Μίντλµπρουκ κ.ά. Μαζί µε τα έργα του Π. Κουλουρά εκτίθενται καινούρια έργα της Δήµητρας 
Γιαννακάκου-Ραζέλου και του Βέλγου Guy Van Bossche. *

info:Μαραγκού 16, Γλυφάδα, τηλ.: 210-8982510. Διάρκεια έως 22 Ιανουαρίου (Τρ.-Παρ. 12-8 
µ.µ., Σαβ. 12-4 µ.µ.). Εργα του εκτίθενται και στην οµαδική έκθεση «Ο χρόνος, οι άνθρωποι, 
οι ιστορίες τους» στο Μουσείο Μπενάκη.


