
4. «Η Ατέρμονη Απάνω Μεριά», 
μια εικαστική θεώρηση του χώρου

11 & 12 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00-21:00
Θα δομηθούν από τα υπάρχοντα (έργα) πολλές μικρές 
3D μακέττες «ζωή/πραγματικότητες/φαντασιώσεις/υπό-
βαθρο/εξέλιξη» οι οποίες θα συνδεθούν σε όλον αυθόρ-
μητα και όχι σχεδιασμένα σε καλούπι για να συνθέσουν 
ένα τοπίο εικονικό. 

Αυτό το έργο και θα παραδοθεί στο Δήμο για τη διατήρη-
ση της ζωής και της μνήμης της Απάνω Μεριάς.

5. “Το σύμπαν της γραμμής ΙΙ” 
Κάλεσμα λήξης 

14 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00-22:00
Μια βραδιά ως επίγευση της  έκθεσης και των εργαστη-
ρίων, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης  το κοινό 
θα έχει  την δυνατότητα να συνομιλήσει με τα έργα των 
καλλιτεχνών  μέσα από την αποτύπωση της δικής του 
γραφής  πάνω στις εικαστικές επιφάνειες που θα διατί-
θενται στο χώρο της πινακοθήκης. 

Θα παρουσιαστούν τα έργα του εργαστηρίου ΙΙ, με την 
υποσχετική από τους συντελεστές, την ανάπτυξη νέων 
δράσεων στο μέλλον.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με ποτό και μουσική.
Όταν συναντώνται  οι ανθρώπινες επιθυμίες  και η τέχνη 
όλα είναι δυνατά.
Επιμέλεια: Μαργαρίτα Καταγά, ιστορικός τέχνης, Έλενα 
Τονικίδη, εικαστικός/art therapist. Τα εργαστήρια επιμε-
λείται και συντονίζει ο Κωνσταντίνος Καταγάς, ειδικ.art 
therapist. 

Το όριο είμαι “εγώ”

Με την Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού 
& Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ20
2019

Αναλυτικά η ανάπτυξη της έκθεσης
και των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκειά της

20/11/2019 - 15/12/2019 
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη

Έκθεση ζωγραφικής
Κωνσταντίνος Καταγάς

Ιωάννης Μονογυιός
Κωνσταντίνος Μπερδέκλης

Εγκαίνια έκθεσης: 20 Νοεμβρίου, ώρα 20:00  
Διάρκεια: έως 15 Δεκεμβρίου 2019, 
ημέρες: καθημερινές (εκτός Δευτέρας/κλειστά) 
ώρες: 11:30-14:00 και 19:00-21:30.
Σάββατο, ώρες:11:00-14:00, 
Κυριακή, ώρες: 19:00-21:30, 

Παράλληλα εργαστήρια / δράσεις

1.  Διαδραστική έκφραση, 
“Το σύμπαν της γραμμής Ι” 

20,21,22 Νοεμβρίου 
Κεντρική αίθουσα, 

όλες τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης
Κάθε επισκέπτρια/ης της έκθεσης θα μπορεί να εκφρα-
στεί εικαστικά στο κεντρικό καμβά, να φτιάξει το τελάρο 
της ή να κατασκευάσει κάτι με τα υλικά που θα παρασχε-
θούν από τη διοργάνωση.

Διαδραστική έκφραση των επισκεπτών της έκθεσης με 
συνθετικό αποτέλεσμα ένα πολύχρωμο συλλογικό εικα-
στικό έργο που θα παραμένει εκθεσιακά σε όλη τη διάρ-
κεια.

 2. workshop’s “πέτρα_ψαλίδι_χαρτί” 
4 & 5 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00-13.00

Θα υλοποιηθεί από ομάδες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σύρου με συ-
ντονιστή τον εικαστικό-καθηγητή κ. Νίκο Αναγνωστό-
πουλο και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. της Σύρου με συντονιστές 
τον διευθυντή του σχολείου κ. Μαυροειδή Παυλάκο και 
την ψυχολόγο κ. Αγγελική Τζάλλα.

Το εργαστήριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ομάδες 
παιδιών και ενηλίκων μετά από συνεννόηση με τη διορ-
γάνωση.
Υλοποίηση εργαστηρίου σε 2 επισκέψεις από 2 ώρες.
Yλικά από την Απάνω Μεριά και υλικά που θα διατεθούν 
από τη διοργάνωση στην πινακοθήκη. 

3. Τράπεζα διαλόγου
8 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00

Γιατί Art as therapy?  
[η συναισθηματική/ ψυχική ζωή στη σύγχρονη Δύση] 

Διάλογος των συμμετεχόντων και των συντελεστών της 
έκθεσης με το κοινό. 

art_Art as Τherapy
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΣΥΡΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 |
| ps[υ]art therapy gallery | ΑΘΗΝΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 |

Κωνσταντίνος Καταγάς Ιωάννης  Μονογυιός Κωνσταντίνος Μπερδέκλης

Το όριο είμαι “εγώ”
Η ps[υ]art therapy gallery και η Επανεκκίνηση ΑΜΚΕ  παρουσιάζουν στην  Πινακοθήκη Κυκλάδων την έκθεση

Η Μαργαρίτα Καταγά, ιστορικός τέχνης και η Έλενα Τονικίδη, εικαστικός, art-therapist, επιμελήθηκαν και παρουσιάζουν 
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων μια εικαστική διαβούλευση και δράση για τη Τέχνη ως θεραπεία. Οι καλλιτέχνες  Κωνστα-
ντίνος Καταγάς, Ιωάννης  Μονογυιός και Κωνσταντίνος Μπερδέκλης, συνομιλούν με την εικαστική γραμμή του «Εγώ». 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 20 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Ενημερωθείτε για 
τις ημέρες και ώρες που μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση να συμμετέχετε στα εργαστήρια, να ζωγραφίσετε, να 

κατασκευάσετε, να πειραματιστείτε...

Παράλληλες 
δράσεις και 
εργαστήρια 

προγραμματίστηκαν καθ’όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης. 
Ενημερωθείτε σχετικά στη σελ. 4.

Ζωγραφίστε
κατασκευάστε
συμμετέχετε 

τις μέρες και τις ώρες που είναι 
ανοιχτά η έκθεση. Πληροφορίες 
δράσεων εργαστηρίων στη σελ.4

Η δική σας συμμετοχή....

Το όριο είμαι “εγώ”

ps[υ]art therapy gallery
Η έκθεση Το όριο είμαι «εγώ» θα συνεχίσει το ταξίδι της τον Ιανουάριο του 2020 στην Αθήνα. 
Πληροφορίες: e–mail: ps.u.art.therapy.gallery@gmail.com,  http://ps.art.therapy.gallery
Στρατιωτικού Συνδέσμου 23, Κολωνάκι  ΤΚ.10672 Αθήνα, τηλ.: 210 33 92 224
H γκαλερί αποτελεί μέρος των project της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΗ https://www.psychologyart.gr/ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Τίτλος: art_art as therapy

Εκδότες: Επανεκκίνηση ΑΜΚΕ - ps[υ]art therapy gallery
Υπεύθυνοι για αυτό το φύλλο σύμφωνα με το νόμο:

Κωνσταντίνος Καταγάς - Έλενα Τονικίδη
Στοιχειοθεσία-δημιουργικό:

Κωνσταντίνος Καταγάς
Εκτύπωση: Τυποκυκλαδική Α.Ε.

Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα.
Οι εκδότες δεν φέρουν ευθύνη για τα κείμενα που είναι ενυπό-
γραφα αλλά την ευθύνη των ενυπόγραφων κειμένων φέρουν οι 
συγγραφείς τους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου 

για εμπορική χρήση.
Επικοινωνία: 2281061378 - 2103392224

mail: kkatagas.design@gmail.com
elena.tonikidi.arttherapy@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η έκθεση και οι παράλληλες δράσεις δεν έχουν επιδοτηθεί 
από φορέα αλλά γίνονται μόνο με την υποστήριξη φίλων 
επαγγελματιών και με την υποστήριξη εθελοντών. 
Δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί η έκθεση και τα παράλληλα 
εργαστήρια αν δεν είχαμε την στήριξη του γραφείου Πολιτι-
σμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους:
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ», 
από το 1917 στην Ερμούπολη, τηλ. 22810 82353
Εστιατόριο ΣΚΑΛΑ, Οία, Σαντορίνη, τηλ. 22860 71362
Αegina Bed & Culture, Πέρδικα, Αίγινα, τηλ.22970 61991
KABA Νίκος Ψαρρός, Σύρος, τηλ.: 2281083713
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., τηλ.: 2281086900
Syrostoday, Eρμούπολη, Σύρος, τηλ.: 2281084648
logotypos.gr, Μάννα, Σύρος, τηλ.: 2281079250
Εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, τηλ.: 2281086900
Εφημερίδα Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τηλ.: 2281079250
Έμπνευση 107 FM,, τηλ.: 2281081800
Μεταφορές Αλοΐσιος ΓΑΔ, τηλ.: 2281088502
Boheme del mar, Eρμούπολη, Σύρος, τηλ.: 2281083354
Αποσταγματοποίειο ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ, Βάρη, Σύρος, e-mail: 
syrosdistillery@gmail.com, τηλ. 6946026281
Εστιατόριο ΛΑΟΥΤΑΡΙ, Σύρος, τηλ.: 2281079667
Κούτσικο καφέ-μπαρ, Σύρος, τηλ. 2281300880
Ξενοδοχείο ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Ερμούπολη, Σύρος
Ξενοδοχείο ΝΗΣΑΚΙ, Ερμούπολη, Σύρος
BLUE STAR FERRIES

ΕΝστίζω _ α√α laboratory _art as therapy, στην ps[υ]art therapy gallery

από 24 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2019 
στο χώρο της ps[υ ]art.therapy.gallery

Το  project τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Η καινοτόμα δράση στοχεύει στη δύναμη της 
τέχνης,  ως ένα εργαλείο ανακούφισης, αγχολητικής διαδικα-
σίας και θεραπευτικής προσέγγισης στη κοινότητα.
Ο εικαστικός διάλογος και η επιτέλεση του  [art as therapy ] να 
αποτελέσει ένα προσβάσιμο θεραπευτικό εργαλείο για όλους.
Καλλιτέχνες, επαγγελματίες θεραπευτές σ’ένα συλλογικό 
έργο θα επιτελέσουν/παρουσιάσουν εργαστήρια των πεδίων 
τους, θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, εικαστικά και 
θα συναντηθούν στο κοινό τους Τόπο. 
Όλα εργαστήρια   του πρότζεκτ είναι Δωρέαν για το πληθυσμό 
και οι συντελεστές των εργαστηρίων/έργου επιχειρούν με τη 
βιωματική επιτέλεση σ’ένα  “ξεχασμένο και ληφθέν”.  Επιδι-
ώκουν  ο νους να μην έχει  δεσμό-εγκλωβισμό, καμία τέτοια 
συγγένεια, μόνο μέσω του συνειρμικού νόμου της καλλιτε-
χνικής γραφής  το Άλλο και το Αλλού θα ανακαλέσουν την 
ομοιότητα. Μόνο με αυτό που θα  παραχθεί από το καταγωγικό 
στοιχείο της τέχνης και του εν δυνάμει καλλιτέχνη που όλοι 
κρύβουμε μέσα μας. Ένα “αδύνατο” να λεχθεί να περάσει στο 
πραγματικό Λόγο-Σώμα-Έκφραση-Δημιουργία.
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙΔΩΡΕΑΝ



Στο έργο του «Περί Ψυχής» ο Αριστοτέλης μιλάει για την 
κριτική φύση του ανθρώπου αναφέροντας ότι το ‘κριτικόν, ο 
διανοίας έργον εστί και αισθήσεως’. Καθότι η επίδραση της 
φύσης συνεπάγεται ατομικές διαφορές, οι αισθήσεις μας 
συνθέτουν τα όρια της διάστασης μας από το υποκειμενι-
κό στο αντικειμενικό και οι αισθήσεις του δημιουργού είναι 
αυτές που δύναται να θέσουν γενναία τα όρια σύλληψης- 
αντίληψης κι έκφρασης, τις αισθήσεις του προσωπικού μας 
οικοδομήματος που στηρίζει η προσωπική κρίση. Το ‘εγώ’ 
και τα όρια αυτού. 

Οι τρεις εικαστικοί μοιράζονται κοινές αισθητικές αξίες, οι 
ρίζες των οποίων μπορούν να εντοπιστούν στο έργο του 
Ντανταϊστών, της Primitive art, των κόμικς, animation, της 
αυτόματηιουργούς γραφής και την Αντιμορφής που ανα-
πτύχθηκε στην Αμερική τις δεκαετίες του ’60 και ’70. Ορ-
γανικές φόρμες, διακριτά σχήματα και συνθέσεις ορίζουν 
συνεκτικές δομές μετατρέποντας μεμονωμένα θραύσματα 
σε ευδιάκριτα σχήματα ικανά να ορίσουν τον χώρο που 
προσδίδουν. 
Το αφηρημένο και η αναπαράσταση ενέχουν τη σχεδιαστική 
χειρονομία ενώ η ελευθερία της γραμμής μετατρέπεται σε 
κινητικότητα. 

Ο Κωνσταντίνος Καταγάς ενσωματώνει τον ‘εαυτό’ σε με-
ταφυσικές περσόνες και στοιχεία της φύσης, στο ψυχεδε-
λικό παρόν και στη μετάβαση του συναισθήματος και της 
συνείδησης εξερευνώντας παράλληλα το ελλιπές και το 

όλο, τη δομική ύλη και ψήγματα της πραγματικότητας. Συν-
θέσεις μοναδικής σχεδιαστικής αρτιότητας, με στοιχεία 
σουρεαλισμού, μορφές μυστηριακές, έντονες εξάρσεις 
και ψυχολογικές εντάσεις είναι η έκφραση μίας έντονης 
υπαρξιακής αγωνίας. Οι έντονες απεικονίσεις αποπνέουν 
επαναστατικότητα και προδίδουν τη ροπή προς το πεδίο της 
αντικουλτούρας. Μια διονυσιακή φρενίτιδα υψώνεται ενά-
ντια στην ορθολογικότητα και τα κεκλεισμένα όρια της. Στο 
έργο Ιωάννη Μοναγιυού το μνημειακό στοιχείο συναντάει 
τη θνητότητα, το χάος τη συμμετρία, η ρευστότητα τη στατι-
κότητα στο υλικό της περίβλημα. Όταν ΄το όριο είμαι εγώ’, 
όταν θέτουμε τη ψυχοσωματική, φυσική μας υπόσταση σε 
έκθεση έναντι του φυσικού περιβλήματος του κόσμου, η 
οντο-τυπολογία της απεικόνισης και οι αντι-μορφολογικές 
της αξίες αποδίδουν στην πραγματικότητα την προσωπική 
μεταφυσική ανησυχία του δημιουργού. 

Το όριο είμαι ‘εγώ’
Αναζητώντας τα όρια της απεικόνισης

Το όριο είμαι ‘εγώ’
art therapy_αντιμεταβίβαση / ανίχνευση των ορίων της γραμμής

Γιατί Art as therapy? 
 [η συναισθηματική/ψυχική ζωή 

στη σύγχρονη Δύση] 
γράφει η Έλενα Τονικίδη

Γνωρίζουμε όλοι ότι  η τέχνη με την ψυχολογία ήταν 
και είναι βαθύτατα συνδεδεμένες. Πολλές φορές η τέ-
χνη υιοθετεί ασυνείδητα τον ρόλο του θεραπευτή. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο Vincent Willem 
van Gogh ή  James Joyce που όπως αναφέρουν οι 
ιστορικοί τέχνης και οι μελετητές τους,  το μέσο που 
τους  κράτησε κοινωνικά λειτουργικούς ήταν η τέχνη.
Έρευνες και επιστήμονες από τα πεδία της υγείας, 
ανθρωπολογίας των ψυχοκοινωνικών επιστημών κά-
νουν πλέον λόγο ξεκάθαρα ότι, στο τομέα της ψυχικής 
υγείας  οι διαφορετικές φιλοσοφικές έννοιες της τέ-
χνης  είναι δημοκρατικές, ο καθένας μπορεί να συμ-
μετέχει σε εκφραστικές, δημιουργικές δραστηριότητες 
και μπορούν αυτές να  περιλαμβάνονται και στο πεδίο 
της αισθητικής, να μιλούν για τις λειτουργίες, τις αξίες,  
αλλά και για το ίδιο νόημα της τέχνης.
Πρόσφατα επιστήμονες στο πεδίο της ψυχικής υγείας 
στο Καναδά εισάγουν ένα νέο πρόγραμμα συνταγο-
γράφησης: Επισκέψεις στα Μουσεία. 
Βλέπουμε ότι τα σύνορα ανοίγουν ανά το κόσμο και η 
έννοια του ανθρώπου-πολίτη- δημιουργού-καλλιτέχνη  
αγγίζει την ανάγκη να προσεγγίσει τη τέχνη όχι μόνο 
με τη ματιά της θέασης και τη συσσώρευση γνώσεων 
για το έργο των αναγνωρισμένων καλλιτεχνών αλλά το 
πως η ίδια η κοινότητα έχει ανάγκη επαφής με τη τέχνη 
ενεργά και που γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
Οι καλλιτέχνες από την άλλη μεριά δείχνουν την πρό-
θεση να συνομιλήσουν ακόμη και να εμπνευστούν  
ισότιμα με τον άνθρωπο-καλλιτέχνη-δημιουργό που 
δεν κατέχει τις περισσότερες φορές ούτε τις βασικές 
ακαδημαϊκές γνώσεις της τέχνης. 
Στο σύγχρονο κόσμο, το άγχος και σε όλες τις εκφάν-
σεις του, βρίσκει τον άνθρωπο   αναζητά λύτρωση-κά-
θαρση επιτακτικά για να μπορέσει να εξισορροπήσει 
όλες τις αντικρουόμενες συνθήκες της ζωής του. H κά-
θαρση είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της δημιουρ-
γικής έκφρασης, δηλαδή κάποιος μπορεί να απελευθε-
ρώσει μια σειρά από συχνά εμφανιζόμενα και επίπονα 
συναισθήματα μέσα από την οπτική απεικόνιση και την 
αναπαράσταση και η τέχνη ως ψυχική δραστηριότητα 
ανοίγει κλειστούς και αινιγματικούς χώρους  όπως 
το χώρο των ονείρων,  ασυνείδητων επιθυμιών, συ-
γκρούσεων. Το έργο  που θα δημιουργηθεί  από το 
καλλιτέχνη-άνθρωπο γίνεται φίλτρο, οθόνη, δοχείο 
και έτσι η δημιουργικότητα του ανθρώπου, αυτή η ξε-
χασμένη  δημιουργικότητα από την παιδική του ηλικία 
αναπτύσσεται εκ νέου  και  γίνεται ένας πολύ σημαντι-
κός θεραπευτικός παράγοντας.
H art therapy, χρησιμοποιεί την τέχνη ως εργαλείο για 
τη βαθύτερη διερεύνηση του υποκείμενου αλλά και ως 
μέσο θεραπείας. ART_ art  as therapy λοιπόν_  

Τι είναι η Θεραπεία 
μέσω της Τέχνης;

γράφει ο Κωνσταντίνος Καταγάς

Ως Θεραπεία της Τέχνης (art therapy) εννοούμε τη 
χρησιμοποίηση των εικαστικών τεχνών με σκοπό θε-
ραπευτικό και συνιστάται από δύο κυρίως τομείς: την 
εικαστική τέχνη και την ψυχολογία.
(Sue Jennings και Ase Minde, «Οι Μάσκες της Ψυχής»).
Τα οφέλη της θεραπείας της τέχνης επικυρώνονται 
σήμερα και από την επιστήμη της νευρολογίας και γί-
νονται αποδεκτά ως μια αποτελεσματική εναλλακτική 
λύση στην παραδοσιακή μορφή μιας θεραπείας. 
Σήμερα θεωρούμε την ενασχόληση με την τέχνη ως 
μια “λύση κατά του άγχους”. 
Η θεραπεία μπορεί επίσης να σας απελευθερώσει 
επειδή απλά δεν υπάρχουν κανόνες στην τέχνη. 
Ο λόγος για τον οποίο η θεραπεία μέσω της τέχνης εί-
ναι αποτελεσματική είναι επειδή παρέχει ένα ασφαλές, 
μη κρίσιμο περιβάλλον για να εξερευνήσετε και να πα-
ρατηρήσετε συναισθήματα – τόσο συνειδητά όσο και 
υποσυνείδητα – μέσα από την τέχνη (χρωματισμός, 
σχεδίαση, γλυπτική, ζωγραφική και άλλα δημιουργικά 
μέσα). 
Δεν υπάρχουν κανόνες στην τέχνη, δεν υπάρχει σωστό 
ή λάθος.
Πειραματιστείτε, εξερευνήστε και όλα είναι δυνατά! 

Και οι συνθέσεις του Κωνσταντίνου Μπερδεκλή ενέχουν 
τη ροή, την κίνηση του σύμπαντος και την περιέρρευσα βι-
ωματική ψυχογεωγραφία του υποκειμένου όπου οι φαντα-
στικές γραμμές γεννούν νέους σχηματισμούς ή περιοχές 
του σώματος και του μυαλού. Η αφήγηση ενέχει το ‘απρό-
βλεπτο’ στοιχείο καθ’ ότι τα όρια είναι ρευστά. 
Τα όρια του ‘εγώ’ του θεατή καθρεφτίζονται και η υποκει-
μενική διάσταση μιας νοητής παρέμβασης έχει ως αποτέ-
λεσμα την απρόβλεπτη εξέλιξη του έργου κι απείρων και 
διαφορετικών εκδοχών σύλληψης κι ερμηνείας. Το σύνο-
λο του αποτελέσματος ανοίγει ένα φάσμα ερωτημάτων ως 
προς την κανονικότητα του υποκειμένου και του περιθωρι-
ακού εαυτού. 
Μοιάζει να διερευνώνται οι οριακές καταστάσεις της αν-
θρώπινης ύπαρξης και κατά πόσο τα όρια αυτά του με-
τα-νεωτερικού υποκειμένου δηλώνουν την ολότητα της 
ανθρώπινης σκέψης, το ατομικό μοναχικό παρόν του ‘εγώ’. 
Tο ζήτημα της ταυτότητας και η θέση του ατόμου στο ‘σή-
μερα’ και στο διάχρονο ορίζεται από την καλλιτεχνική ελευ-
θερία των τριών γραφών που παρουσιάζονται μέσω μιας 
παθιασμένης ζωτικότητας στο έργο και των τριών καλλιτε-

χνών με σημεία αναφοράς και εγγραφές τόσο στο παρελ-
θόν όσο και στο παρόν. 
Οι σύγχρονες μορφές των έργων και οι σύνθετες αναφο-
ρές που εμπερικλείουν και η προσωπική σημειολογία του 
κάθε καλλιτέχνη θέτουν νέες προοπτικές στην ταυτότητα 
και την ύπαρξης, στην αντίληψη, στην πορεία από το ασυ-
νείδητο στο συνειδητό και αντίστροφα. Και ανοίγεται το 
μεγάλο ερώτημα του κατά πόσο η καλλιτεχνική έκφραση 
μπορεί να μεταβιβάσει τα διαχρονικά ζητήματα της προσω-
πικής ‘ερημιάς’ αλλά και της κοινωνικής αλλοτρίωσης σε 
ένα διήγημα του προσωπικού ‘εγώ’ από το υποκείμενο ως 
έμβρυο, στο άτομο ως κοινωνό του αντικειμενικού όλου. 
Ο συγχρωτισμός και των τριών ‘βλεμμάτων’ του εσώτερου 
‘εγώ’ δημιουργεί μια διαρκή πηγή έμπνευσης και υπαρξια-
κού διαλόγου με γνώμονα του επέκεινα. 
Δημιουργείται ένας νοητικός χώρος χάρη στον χειρονο-
μιακό αυθορμητισμό ‘όπου στην έκφραση των ορίων, η 
τελετουργία της ύφανσης, το τίμημα του ίχνους, σαν απο-
τύπωμα του ανθρώπου και του πολιτισμού, οι μυστηριακοί 
συμβολισμοί και τα τοτέμ ορίζουν τα φαινομενολογικά όρια 
της συνείδησης του ‘είναι’ και ορίζουν την προσωπική μνή-

μη κι εμπειρία. Τελικά μέσα από τα στοιχεία του χαοτικού 
και της ασσυμετρίας αναδύεται ένας κόσμος δέους, έντα-
σης και παραλογισμού, αντικατοπτρίζοντας την οργή και 
τον παραλογισμό της συγχρονικότητας, αφήνοντας όμως 
ανοιχτή μια ελπίδα ανασύνθεσης της ταυτοσημίας με τον 
εαυτό και τις πολυδιάστατες εκφάνσεις της κοινωνίας. 
Το έργο δρα ως βιωματικός καθρέφτης και ως μια περι-
πέτεια αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον που θέτει τα κοι-
νωνικά και συνήθως αποπροσανατολιστικά όρια. Είναι οι 
αχειραγώγητες απαιτήσεις μιας σκοτεινής απόλαυσης του 
ίδιου του εγώ. Γινόμαστε μάρτυρες αρχαϊκών φαντασιώ-
σεων. Αρχέγονω Αρχέγονων σκηνών και μυθοπλασιών 
ή παρατηρητές ψηγμάτων του μοντερνισμού όπως έχουν 
διαφανεί στη μελαγχολία του Ρακίνα, στην απόγνωση του 
Μαλρώ, ή στο πεσιμιστικό πάθος του Μπωντλαίρ. 
Στη μελέτη των ορίων των τριών καλλιτεχνών διακρίνουμε 
αυτό που ο γάλλος φιλόσοφος Ζαν Ντεριντά ανέφερε ως η 
αλήθεια του εγώ ή το εγώ ως συμβάν αλήθειας . 
Οι καλλιτέχνες της έκθεσης αποδομούν σε μεταφυσικό 
σχεδόν επίπεδο την έννοια του για μια προσωπική δωρεά 
κατάθεσης του «εγώ» (ego) ως μια μοναδική αλήθεια. 
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Η γραμμή ως  μια χειρονομία, διεπαφή ανάμεσα σε δύο 
μορφές και μέσα από τη πολλαπλότητα των μορφών. Η 
γραμμή που διαιρεί,διαχωρίζει, συνδέει, τέμνει, γίνεται μο-
νοπάτι,  δρόμος να οδηγεί στο Τόπο ή στο πουθενά, στο 
εδώ  ή το άπειρο.
Η κίνηση της αναμόρφωσης του ‘θερισμού’ της ζωής μας 
αρχίζει και σχηματίζει καμπύλες, γωνίες, τέμνεται από άλ-
λες γραμμές και προκαλεί τον επανασχηματι-
σμό της.
Η γραμμές του Κώστα Καταγά, του Ιωάννη 
Μονογυιού και του Κωνσταντίνου Μπερδε-
κλή  αρχίζουν και τελειώνουν ενώ ταυτόχρο-
να συνεχίζουν αέναα έξω από την εικαστική 
επιφάνεια.
Περιγράφουν τη κίνηση μας, χωρίζουν και 
συνδέουν τις εσωμορφές μας, τις δύο εκατέ-
ρωθεν πλευρές μας εν τω κόσμω.
Είναι οικείες αλλά επιχειρούν τα ανοίκεια 
αναγνώσματά μας,κάποιες είναι επαναληπτι-
κές ως μια επιβολή να κατευθύνουν το βλέμ-
μα κατά μήκος της εικαστικής επιφάνειας. 
Αντανακλούν τη ταχύτητα, την ένταση, την πί-
εση, τη ευρύτητα, το σκοτάδι και το φως, αλλά 
και το δισταγμό και την εμπιστοσύνη. 
Οι παρεκβάσεις, η δύναμη, ο ρυθμός.
Η «βόλτα με μια γραμμή» του Πάουλ Κλε αποκτά οντότητα 
στα έργα τους, στο δρόμο της σκιερής ομορφιάς που ανι-
χνεύεται στο σκοτάδι και της βασανιστικής αγωνίας για τη 
σκιά του φωτός.
Μια δυαδικότητα και μια διχοτόμηση στον εδώ χρόνο μας.
Η εικαστική τους γραμμή διαιρεί και ενώνει τον εσωχώρο 
μας. Τα έργα τους αναδεικνύουν τη θεώρηση που έχουμε 
για τον εαυτό, τον εαυτό που είναι-υπάρχει πάντα με  γραμ-
μικούς όρους και ορίζεται από τη δυαδικότητα ως προς την 
αντίληψη του τόπου/χωρου  και που επιβεβαιώνεται κάθε 

φορά στη σωματική, συναισθηματική και νοητική μας μορ-
φή, όπως ο αμφίπλευρος εγκέφαλος μας, η συμμετρία του 
σώματος και η επίγνωση των συνειδητών και ασυνείδητων 
δυνάμεων μας. Βρισκόμαστε πάντα στη  κίνηση μιας γραμ-
μής, αποκτούμε επίγνωση της κατέυθυνσης, της γραμμικής 
ώθησης και κατά συνέπεια, του διηρημένου χώρου. Είμα-
στε ‘εαυτός’  συγχρόνως ενότητα και δυαδικότητα, όλος σε 

σχέση με τη γραμμή που δημιουργεί.
Ως όντα, έχουμε ταυτόχρονα τη μοναδική και διπλή ταυ-
τότητα και έκφραση πάνω σε μια γραμμή ή σε σειρά από 
γραμμές/σχηματα. Τα έργα των καλλιτέχνων μας τονίζουν 
αυτή την υπαρξιακή μας κατάσταση, την κατάσταση των 
αισθημάτων που γεννιούνται μέσα μας μέρα με την μέρα, 
ώρα με την ώρα, λεπτό προς λεπτό και το έργο τους απαι-
τεί άδολα από εμάς ως θεατές να το ολοκληρώσουμε στην 
αυθόρμητη και κινητική επαναπροσέγγιση της ανάγνωσης 
μας. Καθώς τα αισθήματα μας δεν είναι σταθερά, μας τα 
περιγράφουν με το έργο τους, μας τα προσφέρουν απλό-

χερα και συγχρόνως μυστικά μέσα από τις γραμμές τους,  
σχεδιαζόμενες σε ιστορίες, μύθους, κοινωνικοπολιτικές 
προεκτάσεις, γεννετήσιες αναζητήσεις και αναγνώσεις. 
Αυτά τα γραμμικά πρότυπα είναι εμφανή παρόντα στο εσω-
τερικό των σωμάτων μας όπως το αίμα μας που κυκλοφο-
ρεί σε διαδρομές, τα νεύρα μας σε  γραμμές επικοινωνίας 
που μεταφέρουν μηνύματα από μια περιοχή σε άλλη και 

στο ‘Άλλο’. Η γλώσσα μας περιέχει αναφορές 
που περιγράφουν τη γραμμική δραστηριότητα 
σε σχέση με τον εαυτό για να μπορούμε να  
δημιουργούμε άλλοτε  υγιή, λειτουργικά λε-
κτικά αναγνώσματα,  άλλοτε  φιλικά, εχθρικά,
συμβατά, δυνατά, τρωτά αναγνώσματα,  ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.
 Είναι αυτή η ενορμητική τάση του ναρκισσι-
σμού μας που μέσω της μετουσίωσης στην 
εικαστική έκφραση οι καλλιτέχνες μας προ-
τείνουν να δούμε τη σχέση ελευθερίας και 
θανάτου σε μια σχέση αλληλοαποκλεισμού. 
Μας καλούν να δούμε τη σχέση μετουσίωσης 
και θανάτου να συνάπτουν τη σχέση του έσω-
εγκλεισμού μας. Αν η συμμετοχή του ιδανι-
κού του Εγώ στη διαδικασία υποκατάστασης 
του αντικειμένου της ενόρμησης από το Εγώ 

προεκτείνει αυτή την κίνηση ναι, μπορεί να αποτύχει αλλά 
τελικά επιτυγχάνει την εξιδανίκευση, η ενόρμηση επανα-
στρέφεται προς το αντικείμενο, εγκαταλείποντας το Εγώ.
Η γραμμή είναι η γνώση των ορίων, των ορίων του εγκλω-
βισμού, μας καλεί να αναμένουμε πάντα  κάτι να συμβεί, 
βρίσκουμε το παρόν σε αυτό που ήταν πριν, τη διαδοχή της 
ταύτισης ως ναρκισσιστικό πλήγμα επάνω στη γραμμή και 
αυτή υποδέχεται το ακατανόητο και αυτό είναι ακόμη μια 
εσώτερη εικαστική πράξη, είναι τα στάδια του ασυνείδητου 
έτερότοπου μας... 
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«Ταξιδεύοντας την Τέχνη»
Artogether (πρώην VSA Hellas)
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Tα εγκαίνια της έέγιναν 21 Οκτωβρίου 2019 στο Ιστορικό 
Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς 
και χρηματοδοτήθηκε από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
25 Εικαστικοί με Αναπηρία, 25 Συγγραφείς, 1 έκθεση, 5 
πόλεις.
Tο έργο του Κωνσταντίνου Καταγά που επιλέχτηκε για να 
είναι ανάμεσα στα 25 στο “Ταξιδεύοντας την Τέχνη” είναι 
αυτό με τίτλο “Ερινύες της Ανημπόριας” και έγραψε για 
αυτό ο Βασίλης Βασιλικός. 
Όπως έχετε ενημερωθεί, η έκθεση θα ταξιδέψει στον Βόλο 
(14-21 Φεβρουαρίου 2020), στα Ιωάννινα (6-13 Μαρτί-
ου 2020), στην Σπάρτη (8-15 Μαΐου 2020) και στην Τήνο 
(5-12 Ιουνίου 2020). Σε όλους τους σταθμούς της, η έκ-
θεση θα πλαισιωθεί από καλλιτεχνικές δράσεις και βιωμα-
τικά εργαστήρια για άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
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