
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο “Χώρος 18”  (Χρυσ.  Σμύρνης 18)  είναι  ένας χώρος εικαστικών δράσεων που ξεκίνησε 

πρόσφατα τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη,  με στόχο την αναζήτηση της ουσιαστικής 

σχέσης του δημιουργού με το έργο του και την αμφίδρομη αλληλεπίδραση της τέχνης με το 

κοινό, χωρίς τις περιοριστικές σκοπιμότητες του συστήματος “εμπόρευμα - αγορά - αίθουσα 

τέχνης” και της συμβατικής πλευράς της τεχνικής.

Στο  “Χώρο  18”  την  Παρασκευή  18  Φεβρουαρίου  2011  και  ώρα  20.30,  ενεργοποιείται  η 

έκθεση  με  τίτλο  “Έν-θετες  ύλες”,  παρουσιάζοντας  τα  έργα  της  Ρένας  Παπασπύρου,  της 

Λήδας  Παπακωνσταντίνου  και  της  Έλλης  Χρυσίδου.  Την  επιμέλεια  της  έκθεσης  έχει  ο 

Σταύρος Παναγιωτάκης.

Ο  τίτλος  της  έκθεσης  σκιαγραφεί  την  επιλεγμένη,  προσαρμοσμένη  ένθετη  ένταξη  και 

υιοθέτηση υλών, που δεν κατάγονται  άμεσα από το έργο,  αλλά ενσωματωμένες σε αυτό 

προσδιορίζουν και ολοκληρώνουν τις βαθύτερες ιδιότητές του.

Οι  τρεις  καλλιτέχνιδες,  με  έργα  αμιγώς  εικαστικά,  εκφράζονται  μέσα  από  πρωτογενείς 

συνθέσεις ανεξαρτητοποιημένες από την αφήγηση. Ένθετες και θετές ύλες (εικόνες, μορφές, 

έννοιες), επιλεκτικά υιοθετήθηκαν και εντάχθηκαν,  εκφράζοντας την ταυτότητα της βασικής 

δομής των συνθέσεων τους. 

Με τις επισημάνσεις τους μορφοποιούν εικόνες και νοηματοδοτούν πλαστικές μεταφορές. Με 

τα  έργα  τους  ανακαλύπτουν  την  ύλη,  ως  μια  κοινωνική  χειρονομία  έκφρασης  και  την 

επαναπροσδιορίζουν ως φορέα ιστορικής συνέχειας και ερμηνείας. 

Ρένα Παπασπύρου, Εικόνες στην ύλη (Λεπτομέρεια). 

Υλικό:  Πλαστικό.  Επέμβαση: Μολύβι και  μαρκαδόρος. 

Συνολικές διαστάσεις: 2,5μ. Χ 2μ., 2011.

Το έργο δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση αυτή και 

εκτίθεται για πρώτη φορά στην αίθουσα “Χώρος 18”.

Η Ρένα Παπασπύρου (Αθήνα, 1938) σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην 



Αθήνα και  στην  Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts στο Παρίσι  (1956-67).  Είναι 

Ομότιμη Καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  της Αθήνας στην οποία δίδαξε ως 

Καθηγήτρια (1993-2005) διευθύνοντας το Γ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής. 

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει κάνει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.

Η Κατερίνα Κοσκινά, θεωρητικός της τέχνης και πρόεδρος του Δ.Σ. του Κρατικού Μουσείου 

Σύγχρονης  Τέχνης  Θεσσαλονίκης,  προλογίζοντας  προηγούμενη  έκθεση  της  Ρένας 

Παπασπύρου γράφει για το έργο της:  

«...Όμως αυτό που διαφοροποιεί την Ρένα Παπασπύρου από τους άλλους καλλιτέχνες που, 

κυρίως, από τη δεκαετία του ΄50 στράφηκαν σε διεθνές επίπεδο στα διάφορα «έτοιμα» υλικά 

(nouveau realisme,  arte povera,  art brut, κ.λπ.), είναι ότι το ενδιαφέρον της δεν εστιάζεται 

απλά στη χρήση των αυτούσιων, έτοιμων υλικών. Αυτό που κυρίως την ενδιαφέρει είναι η 

ύλη,  το  υλικό,  ως φορέας εικόνων.  Η  δημιουργική  αυτή  διαδικασία  ξεκινάει  για  τη  Ρένα 

Παπασπύρου  με  την  επισήμανση  του  υλικού  και,  στη  συνέχεια,  με  την  υποβοηθητική 

συμπλήρωση από την ίδια πάνω στην επιλεγμένη επιφάνεια, των μορφών που οδηγούν σε 

εικόνες,  οι  οποίες  της  έχουν  προσφερθεί,  σε  μεγάλο  βαθμό,  έτοιμες  από  την  ίδια  την 

ύλη...Όμως, η «εύκολη» αυτή παρουσίαση προδίδει, εκτός από την απόλυτη κατοχή ενός 

προσωπικού  αυθεντικού  λεξιλογίου  και  τη  δυνατότητα  πλαστικής  ερμηνείας  κάποιων 

εννοιών, και όλο το μεγαλείο της ζωγραφικής πράξης. Διότι, ενώ βρίσκεται «εγκλωβισμένη» 

σ’ ένα πεπερασμένο πλαίσιο, η καλλιτέχνης κατορθώνει να εφοδιάσει το έργο της με μία 

παράδοξη  δυνατότητα  που  συνδυάζει  τη  συλλογική  αναγνωσιμότητα  με  μια  συνεχή 

μεταβλητότητα που οφείλεται σε καθαρά υποκειμενικούς παράγοντες». 

Λήδα Παπακωνσταντίνου, 

¨beauty queen¨  από το έργο ΤΟ ΚΟΥΤΙ 1982, 

installation performance, φωτογραφία. 

Η Λήδα Παπακωνσταντίνου (Αμπελώνας Λαρίσης, 1945) σπούδασε Γραφικές Τέχνες στη 

Σχολή  Δοξιάδη  (Αθήνα)  και  συνέχισε  τις  σπουδές  της  στις  Καλές  Τέχνες  στο  Loughton 

College of Art (Λονδίνο), και το Maidstone College of Art (K.I.A.D. Kent Institute of Art and 

Design University of Kent). 

Η παρουσία της Λήδας Παπακωνσταντίνου στον εικαστικό χώρο είναι συνεχής και ευρύτατη 



από  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ΄60  μέχρι  σήμερα,  περιλαμβάνοντας  performance, 

εγκαταστάσεις,  ζωγραφική,  γλυπτική,  βίντεο  και  φιλμ.  Είναι  από  τους  πρώτους  και 

ελάχιστους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, που χρησιμοποίησαν την performance ως εκφραστικό 

εργαλείο στις δεκαετίες του ’70 και ’80. 

Από το 1969 μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε πολλές ομαδικές και ατομικές 

εκθέσεις παγκοσμίως. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Biennale του Sao Paolo (1989), στην 

BIDA-Biennale  για  τον  Αθλητισμό  και  την  Τέχνη  (Σεβίλλη  2005),  στην  1η  Μπιενάλε 

Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2007) και  έχει  λάβει  μέρος σε διεθνείς  εκθέσεις όπως 

ARCO, Art Frankfurt και FIAC.

Η Λήδα  Παπακωνσταντίνου  για  τη  συμμετοχή  της,  στην  έκθεση  στο  χΩρο18,  αναφέρει: 

“Διάλεξα αυτά τα εργα,  γιατί αντιπροσωπεύουν επακριβώς μερικά από τα βασικά στοιχεία 

της δουλειάς μου,  όπως: το υλικό, την αφήγηση, τη χειρονομία, την κοινωνική και ιστορική 

αναφορά”.

Τα δύο φωτογραφικά έργα που εκθέτει η καλλιτέχνιδα, έχουν παρουσιαστεί στην ARCO  το 

2000, με τη γκαλερί της Λόλας Νικολάου.

Το άλλο έργο της στην έκθεση αυτή, είναι ένα “ζωγραφικό επιτοίχιο” του 1992,  ανέκδοτο 

έργο, που ανήκει στον κύκλο ΥΓΡΟ ΔΑΣΟΣ, (Ιλεάνα Τούντα, 1992). 

Έργα αυτής της σειράς βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στη συλλογή Εμφιεντζόγλου και 

στη συλλογή Φλορίκας Κυριακοπούλου.

Λήδα Παπακωνσταντίνου, 

“food for thought”, φωτογραφία και μέλι,  

από το έργο ΤΟ ΚΟΥΤΙ 1982 , installation performance. 

Η  Έλλη Χρυσίδου  (Κιλκίς,  1956)  σπούδασε  στη  Σχολή  Καλών Τεχνών της  Nancy στη 

Γαλλία. Το έργο που παρουσιάζει στο χΩρο 18 είναι εγκατάσταση –installation- και έχει τίτλο: 

''red me''.  Το  έργο  αυτό  δημιουργήθηκε  το  2011,  και  σχετικά  με  αυτό  η  καλλιτέχνιδα 

συμπληρώνει: “red/red/adj[-der,-dest] κόκκινος me/mi;/προσ.αντων.αιτ.[ε]μένα,με,μου,εγώ”.

Η Έλλη Χρυσίδου έχει πάρει μέρος σε πολλές εκθεσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

2010:  Galerie Depardieu, Nice, Γαλλία. ''chic art fair'' Paris [gal.Depardieu].   ''Artisterium 3'' 



Tbilisi, Georgia, Κρατικό Μουσείο Θεσσσαλονίκης. ''Αrt Athina”, Γκαλερί Λόλα Νικολάου. 

2009: ''jeux de la francophonie'', Beyrouth. 

2008:  Galerie  Lola  Nikolaou.   ''collage''  Κρατικό  Μουσείο  Θεσσσαλονίκης.  ''Bachchisaray, 

Crimean” Κρατικό Μουσείο Θεσσσαλονίκης. 

2006  Galerie  Lolla  Nikolaou.  2005 ''visions''  hotel  Imperiai,  gal.kappatos.  ''cosmopolis'' 

Κρατικό  Μουσείο  Θεσσαλονίκης.  ΄΄ΒIDA-16ieme  international  Biennale  ''τέχνη  και 

αθλητισμός'' Αtarazanas, Seville. 

2005 ''artites et reseaux artistiques en Europe'' Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Saint Etienne, 

Γαλλία.

Έλλη  Χρυσίδου, installation  με  διαστάσεις 

μεταβλητές, που έχει τίτλο: ''red me'', 2011. 

Το έργο δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση αυτή και 

εκτίθεται για πρώτη φορά στην αίθουσα “Χώρος 18”.
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