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Είναι αληθινά μεγάλη η χαρά και η ικανοποίηση μας ως
δημοτικής αρχής που εγκαινιάζουμε την φετινή εκθεσιακή
περίοδο της δημοφιλούς πλέον Πινακοθήκης Αλίμου με
την εντυπωσιακότατη, αναδρομική έκθεση του συμπατριώτη
μας ζωγράφου Χρήστου Αντωναρόπουλου. Τίτλος της,
νομίζω πολύ εμπνευσμένος, Άλιμος Μπλουζ! Πρόκειται
για μία ενότητα έργων που περιλαμβάνουν ζωγραφικές σε
τελάρο αλλά και τις ιδιότυπες κατασκευές του Αντωναρό-
πουλου, τις εμπνευσμένες από κλασικά έργα τέχνης με τα
οποία ανοίγει έναν γόνιμο, μορφοπλαστικό διάλογο. Έχουμε
εδώ να κάνουμε μ' έναν εμπνευσμένο συνδυασμό τεχνο-
λογίας και τέχνης στον οποίο το μπλε χρώμα να κυριαρχεί
και δημιουργεί μία σχεδόν ψευδαισθητική ατμόσφαιρα.
Ατμόσφαιρα που είμαστε σίγουροι θα ενθουσιάσει τους
επισκέπτες της έκθεσης και κυρίως τους νέους προς τους
οποίους ιδιαίτερα προσβλέπουμε. Και για την αισθητική
αγωγή των οποίων ειλικρινά και αγωνιζόμαστε και αγωνι-
ούμε. Τέλος, όπως συμβαίνει σε κάθε μας έκθεση, έχουμε
προγραμματίσει ειδικές επισκέψεις σχολείων, ξεναγήσεις,
εργαστήρια αλλά και προγράμματα καλλιτεχνικής ενημέ-
ρωσης που θα συμπεριλαμβάνουν τους ενηλίκους δημότες
μας. Τέλος ο δήμος εκδίδει ειδικό κατάλογο - βιβλίο με
κείμενα ενημερωτικά και αναλύσεις των έργων του Χρήστου
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Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Η Σ

Πρόλογος



Αντωναρόπουλου από διακεκριμένους ιστορικούς τέχνης
που καλύπτουν περισσότερα από 30 χρόνια εργασίας. Σε
όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση και αυτής
της τόσο επιτυχημένης έκθεσης αλλά και της έκδοσης που
την συνοδεύει, θερμές ευχαριστίες. Και στον τομέα του
πολιτισμού υποσχόμαστε να είμαστε και να παραμείνουμε
πρωτοπόροι.

Ανδρέας Κονδύλης
Δήμαρχος Αλίμου
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Tzοκόντα
Κατασκευή, 
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La Fontaine
Κατασκευή, 
147 × 97 εκ.
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" ...Δεν έχω δόξα. Είν' ήσυχα τα έργα που έχω πράξει.
Άκουσα τη γλυκειά βροχή. Τη δύση έχω κοιτάξει.
Έδωκα στα παιδιά χαρές, σε σκύλους λίγο χάδι.
Ζευγάδες καλησπέρισα που γύριζαν το βράδυ.

Τώρα δεν έχω τίποτα να διώξω ή να κρατήσω.
Δεν περιμένω ανταμοιβή. Πολύ 'ναι τέτοια ελπίδα.
Ευδόκησε ν' αφανιστώ χωρίς να ξαναζήσω...
Σ' ευχαριστώ για τα βουνά και για τους κάμπους που είδα".

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Λίγα, πρώτα σχόλια αντί εισαγωγής: Αποκαλούμε ακαδημία
και ακαδημαϊκή τέχνη εκείνη την καλλιτεχνική γνώση που
δεν αυτοαμφισβητείται. Που ναρκισσεύεται ότι έχει αγγίξει
την τελειότητα. Αντίθετα, κλασική ονομάζεται εκείνη η έκ-
φραση που αξιοποιεί τις αξίες του παρελθόντος για να μι-
λήσει με τους τρόπους του σήμερα. Και, ει δυνατόν, να
προδιαγράψει το αύριο. Από την άλλη, η εξειδικευμένη
μανιφακτούρα, η χειροτεχνική επίδειξη δεν ήταν και δεν
θα είναι ποτέ τέχνη. Τα όρια, όσο κι αν καθίστανται συχνά
δυσδιάκριτα, εντούτοις υφίστανται πάντα. Επειδή υπάρχει
κάτι άλλο, ένα μυστικό, ένα στοιχειό που δεν κοιμάται ποτέ
και που μεταμορφώνει, υπό προϋποθέσεις, το υλικό κατα-
σκεύασμα σε πνευματικό γεγονός, σε έργο τέχνης. 
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Μ Α Ν Ο Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η Σ

ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑ,
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ
Για την εικονοποι.ί.α του Χρήστου Αντωναρόπουλου



Και μία ακόμα επισήμανση: Υπάρχουν έργα τέχνης που
επιμένουν στο δράμα της ύπαρξης, σ' εκείνη την τραγωδία
που σαν αναπότρεπτη μοίρα σκιάζει όλα τα ανθρώπινα.
Που καταγράφουν τη νίκη του σκότους απέναντι στο φως.
Αλλά υπάρχουν και έργα που καταφάσκουν και στο φως
και στη ζωή την ίδια. Που και η μελαγχολία τους ακόμη
κρύβει ιδιότυπη ηδονή κι όχι απελπισία. Σαν την μελωδία
των blues. Και που η οπτική χαρά δεν καταλήγει σε απλή
διακόσμηση αλλά γίνεται λαμπρός στολισμός, πολύτιμο or-
namentum, εξωτερίκευση ενός εσωτερικού, κομψού ρυθ-
μού. Ομορφιά που δεν τσιγκουνεύεται τον εαυτό της.

Νομίζω πως με βάση αυτές τις αρχικές διαπιστώσεις
περί φωτός, στολισμού και εκείνης της πνευματικότητας
που δεν καταδέχεται να γίνει μιζέρια, μπορούμε να οριο-
θετήσουμε διαχρονικά τη δημιουργία του Χρήστου Αντω-
ναρόπουλου.

Παρακολουθώ τον καλλιτέχνη αυτόν που τιμά πράγματι
τον Άλιμο, από την πρώτη κιόλας ατομική του έκθεση,
στην γκαλερί Τρίτο Μάτι, στην οποία παρουσίασε την δι-
πλωματική εργασία του από την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας.  Ήταν δηλαδή μόλις απόφοιτος και
συνοδευόταν από τις ευχές αλλά και την εκτίμηση του δα-
σκάλου του Δημοσθένη Κοκκινίδη ο οποίος και τον σύ-
στησε στον γκαλερίστα Νίκο Πετσάλη Διομήδη για τα πε-
ραιτέρω... Άρα τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και χαίρομαι γιατί κάθε του έκθεση κομίζει καινούργια στοι-
χεία εικαστικής γραφής και είναι αποτέλεσμα μιας ανανεω-
μένης έρευνας. Κι αυτό που γράφω εδώ δεν είναι απλά
ένα συμβατικό σχήμα λόγου αλλά μια αλήθεια. Χαίρομαι
επίσης γιατί ωριμάζοντας ο ίδιος ως καλλιτέχνης μπορεί
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να μεγαλώνει χωρικά και συμβολικά τις ζωγραφικές του να
προσεγγίζει μέσω αυτών τη χαρακτική ή την γλυπτική
εμπλουτίζοντας τις με ενδιαφέρουσες ιστορίες αλλά ακόμα
πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα ή απορίες. Πιο ενδιαφέρου-
σες, νέες τεχνικές, νέα γλωσσικά ιδιώματα. Με ταπεινότητα
αλλά και ουσία. Επειδή τέχνη χωρίς απορίες, τέχνη που
διαβάζεται μονοδιάστατα και σ' ένα μόνο επίπεδο, δεν
είναι αληθινή και είναι κακή τέχνη.

Επειδή επιθυμεί, τέλος, οι ιστορίες του, δηλαδή τα βιώ-
ματά του, οι συνειρμοί, οι εικόνες, οι συγκινήσεις που απο-
θησαυρίζει από την τρομερή εμπειρία της καθημερινότητας,
να είναι θεμελιωμένες σε μιαν ασφαλή όσο και σύγχρονη,
μορφοπλαστική γλώσσα. Να επικοινωνούν οι συνθέσεις
του με την καθόλου ιστορία της τέχνης αλλά και να κεντρί-
ζουν και να ιντριγκάρουν τον θεατή του σήμερα. Να είναι
δηλαδή ο ίδιος και κλασικός και μοντέρνος. Δύσκολα πράγ-
ματα!  Και να είναι η ζωγραφική του πρώτα αισθητικό και
μετά, κατά περίπτωση, συναισθηματικό γεγονός.

Διερωτώμαι, αυτή την στιγμή, που απευθύνεται σήμερα
η ζωγραφική; Σε ποιους και γιατί. Απέναντι στην γοητεία
της κινούμενης εικόνας, του σινεμά, της τηλεόρασης ή του
p.c - του κάθε είδους εκράν δηλαδή που σκλαβώνουν εθι-
στικά το βλέμμα μας - πόσους οπαδούς διατηρεί ακόμα η
στατική ζωγραφιά; Για ποιούς άραγε ζωγραφίζονται σήμερα
οι πίνακες που εξακολουθούν πεισματικά να ζωγραφίζονται; 

Το κοινό, φοβάμαι, πως παρά την τερατώδη αγορά τέ-
χνης ή το κοσμικό boom των εικαστικών, λιγοστεύει δρα-
ματικά από την τέχνη, σαν να στρέφει τα νώτα του στην
ομορφιά από απόγνωση και αντικαθίσταται από βιαστικούς
καταναλωτές που προτιμούν αντί της αισθητικής τη χρησι-
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μότητα και, ακόμα χειρότερα, τη χρήση. Ωμά. Πρωτίστως
την μικρή οθόνη που αναβοσβήνει. Οι αληθινοί δημιουργοί
πάλι, δηλαδή οι ευαίσθητοι, οι ξεχωριστοί και οι προβλη-
ματισμένοι, αυτοί που έχουν συνείδηση όλης της πολιτι-
στικής υποχώρησης, δεν έχουν άλλη επιλογή από την αντί-
σταση. Συχνά με χαμόγελο και αισιοδοξία, κάποτε κάποτε
με απόγνωση.

Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος με το συνολικό του έργο,
από τα πρώτα κιόλας νεοεξπρεσιονιστικά, μεγάλα τελάρα
με την άγρια, νεανική γραφή ως τις τελευταίες, "ηλεκτρο-
φωτισμένες" φιλόδοξες, ζωγραφικές του συνθέσεις πλειο-
δοτεί στην αισιοδοξία, την αισθητική συγκίνηση, την κατά-
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φαση και στον ήρεμο στοχασμό. Και τότε και τώρα το φως
ήταν και παραμένει το ζητούμενο του. Είτε με λαδομπογιά,
είτε με ακρυλικό, είτε με το κιαροσκούρο του κάρβουνου,
είτε με τον ψυχρό φωτισμό του led, η μεταφυσική ανάμεσα
στο φως και την απουσία του  φωτός παραμένουν οι βασι-
κές αισθητικές του επιδιώξεις. Με ταπεινότητα αλλά και
ουσία όπως συμβαίνει στο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντω-
νίου που προέταξα "Η προσευχή του ταπεινού". Στου "Αλί-
μου τα μπλουζ" έχουμε έναν γοητευτικό συνδυασμό φωτός,
σκιάς, μορφών και ενός υποβλητικού μπλε χρώματος που
συναγωνίζεται τη γοητεία της μουσικής.
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Αναφορά στον Πραξιτέλη
Κατασκευή, 
202 × 94 εκ.
2010-2019



Β

Διατίθεται ἀπόγνωσις
εἰς ἀρίστην κατάστασιν,
καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον.
Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.
Ἁνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον
ἔδαφος πωλεῖται
ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.
Καὶ χρόνος
ἀμεταχείριστος ἐντελῶς.
Πληροφορίαι: Ἁδιέξοδον
Ὥρα: Πᾶσα...

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

Ρομαντικός της σύγχρονης εποχής, ο Χρήστος Αντωνα-
ρόπουλος, με τα αδιέξοδα αλλά και την πίστη του αληθινού
δημιουργού, φτιάχνει την τελευταία δεκαετία κατασκευές -
αναφορές σε κλασικά έργα τα οποία με σεβασμό αλλά και
ευφυία οικειοποιείται, ένα είδος προσωπικού, φανταστικού
Μουσείου όπου το μαγικό, το ιδανικό παρελθόν και οι δη-
μιουργίες των μεγάλων μαιτρ, του Botticelli, του Rembrandt,
του Watteau, του Picasso, του Warhol συμβιώνουν μ' ένα
παρόν που διεκδικεί και αυτό τα δικαιώματα του. Ποιά
όμως είναι τα επιμέρους στοιχεία αυτής της μικτής πλην
νόμιμης πρότασης που κομίζει ο καλλιτέχνης;

Αφαίρεση και αναπαράσταση, χρήση - αξιοποίηση προ-
ϋπαρχόντων, ιστορικών έργων εν είδει ready made και αυ-
τοσχεδιασμός πάνω στην δεδομένη εικόνα, μίμηση και πα-
ρωδία, υποταγή στο πρότυπο αλλά και ανατροπή του,
προφάσεις τοπίων, προσώπων και εκρήξεις μυστικές, μύθος
και Ιστορία, ανατροπές και φιγούρες που, ανεπαισθήτως
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ίσως, υποδύονται τη μοίρα τους την ίδια. Επίσης πρόσωπα
ξεκομμένα από τον περίγυρό τους και μοναχικά ή ζευγάρια
πού έχουν αγκαλιαστεί για το πρώτο και το τελευταίο φιλί
τους, ποιος ξέρει. Επειδή είναι πάντα και μόνο τα πράγματα
που υποδύονται άλλα πράγματα, εκτεθειμένα είτε στο φως
που καθαγιάζει είτε στο σκοτάδι που συγχωρεί.

Και καλλιτεχνική ωριμότητα σημαίνει το να ζωγραφίζει
κανείς χωρίς το προστατευτικό δίχτυ των παλιότερων του
επιτυχιών, με τον φόβο του κενού αλλά και την ευλογία
της ουσιαστικής δημιουργίας. Μιας δημιουργίας που θέλει
να πάρει θέση σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο
και μπορεί να απευθυνθεί τίμια στον σύγχρονο θεατή αυτού
του κόσμου. Έτσι πρέπει. Η τέχνη δεν είναι δημοσιοϋπαλ-
ληλία ούτε κι η ζωγραφική είναι απλή διακόσμηση με δε-
δομένους, τους κανόνες. Ο όποιος κανόνας στην αληθινή
δημιουργία διατυπώνεται μετά από την ολοκλήρωση του
έργου. Ποτέ πριν.

Με την παρούσα αναδρομή λοιπόν ο Αντωναρόπουλος
εκθέτει το εύρος των κατακτήσεων του, τόσο στη φόρμα
και την οργάνωση της όσο και στην αφηγηματικότητα των
εικόνων - με όσα μυστικά  αυτές διαθέτουν - αλλά και στην
"επανεφεύρεση" της συγκίνησης που a priori οφείλει να
υπηρετεί το κάθε έργο τέχνης. 

Πρόδρομος της παρούσας εργασίας του η οποία όπως
είπαμε καλύπτει τα τελευταία δέκα χρόνια της έρευνας του,
είναι ασφαλώς η Luminal Art της δεκαετίας του '60 η οποία
με τον Dan Flavin, τη δική μας Chryssa, τον δικό μας
Stephen Antonakos και μερικούς ακόμα πιονιέρους, συν-
δυάζει ως φωτιστική πηγή το ηλεκτρικό ρεύμα και τους
σωλήνες νέον μετατρέποντας τους σε εικαστική σύνθεση.
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Από την άλλη πλευρά, η γενικότερη αισθητική της ποπ
αρτ, του ready made, του assemblage αλλά και του κινημα-
τογράφου ή της τηλεόρασης είναι σαφώς σημεία αναφοράς
της όλης του εργασίας. Πρόκειται για έναν γοητευτικό συν-
δυασμό τεχνολογίας αλλά και χειροποίητης, άμεσης κατα-
σκευής, θεάτρου σκιών αλλά και led φωτισμών που δίνουν
τα παρόντα, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ζωγραφική δια-
δικασία και μικτή τεχνική η οποία υπερασπίζεται το τελάρο
επιχειρώντας όμως και να το ανανεώσει. Από τις "Ζωο-
γραφίες" του 1986 και την πρώτη του ατομική έκθεση και
την "Αναφορά στον Ραφαήλ" του 2006 που είκοσι χρόνια
μετά, αποτελεί το πιο φιλόδοξο του επίτευγμα στο χώρο
του τελάρου. Θα έλεγα ακόμα πως η έμπνευση και τα
έργα του Χρήστου Αντωναρόπουλου εκφράζουν την γενι-
κότερη απελπισία, τη στέρηση της εποχής μας απέναντι σ'
εκείνα τα ασύγκριτα, τα απλησίαστα αριστουργήματα του
παρελθόντος, και μοιάζει με τη δική του κατάθεση σαν να
απολογείται ταπεινά προς αυτά. Σαν να θέλει να τα ξανα-
συστήσει, μέσω του προσωπικού, φανταστικού του Μου-
σείου - όπως διαπιστώνει επιτυχώς ο Θανάσης Μουτσό-
πουλος - προς ένα κοινό που δεν διαθέτει πια ούτε την
ευαισθησία, ούτε τις προσλαμβάνουσες ώστε να τα προ-
σεγγίσει άμεσα. Η τέχνη του δηλαδή λειτουργεί σαν ενδιά-
μεσος της μεγάλης δημιουργίας του παρελθόντος στο σή-
μερα. Από την Μόνα Λίζα ως την Μέριλιν Μονρόε και
από το ornamentum, την θεατρικότητα και την σκηνογραφία
στο πνευματικό περιεχόμενο και την αυθεντική συγκίνηση.

Ο Μάνος Στεφανίδης 
είναι Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 

στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
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Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου, έκθεση Alimos Blues, Δεκέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020.
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El Espolio
Κατασκευή, 
182 × 110 εκ.
2010-2019
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Φυλακισμένη Καρυάτιδα
Κατασκευή, 
270 × 50 × 50 εκ.
2018
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Αλέξανδρος
Κατασκευή, 
124 × 125 εκ.
2010-2019
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Ο Μυστικός Δείπνος
Κατασκευή, 
335 × 130 εκ.
2007



Γνώριμοι από παλιά αλλά ταυτόχρονα και αιφνιδιαστικά και-
νούριοι, μοιάζουν οι νέοι πίνακες του Αντωναρόπουλου,
ελκυστικοί στον αμφιβληστροειδή καθώς το φως και η
σκιές οργανώνουν πάνω τους πολλές μικρές περιπέτειες.
Αλλά κα άμεσα μεταδοτικοί ως θέμα, αφού ο θεατής βρί-
σκεται απέναντι σε εικόνες που κάτι θυμίζουν όριστα, εικό-
νες-σύμβολα από το νοητό εικονοστάσι της ιστορίας της
τέχνης: από τη παλιά ζωγραφική αλλά και από τον σύγχρο-
νο κόσμο του σινεμά και των εντύπων. 

Δεν μπορεί κανείς να πεί με βεβαιότητα εάν πρώτα το
μάτι μας γαντζώνεται στα οικεία θέματα (το χέρι του θεού
που μεταδίδει ζωή στον Αδάμ ή στον Μυστικό Δείπνο, ή
στην νυχτερινή σκηνή από αστυνομικό θρίλερ)  και κατόπιν
μαγεύεται από το παιχνίδι των φωτοσκιάσεων του πίνακα,
ή εάν συμβαίνει το αντίστροφο. 

Φως, σκοτάδι και αλήθεια

Από κάποια απόσταση μάλιστα ο πίνακας μοιάζει με
έμπρακτο φιλοσοφικό δοκίμιο ως προς το φώς και το σκο-
τάδι. Υπάρχει το ζωγραφισμένο τμήμα του έργου όπου η
φωτοσκιαστική-κιαροσκούρο οργάνωση της φόρμας κυ-
ριαρχεί, απλώνοντας τις ιστορικές της αναγωγές στο μπα-
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ΜΥΗΣΗ ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Φώτα, σκιές και περιπέτειες της εικόνας στη ζωγραφική 
του Χρήστου Αντωναρόπουλου



ρόκ ή κα πιο πίσω στο βυζάντιο, προικισμένη ζωγραφική
έκφραση του καλλιτέχνη, με πρόσθετο έκδηλο συμβολισμό
της νικηφόρας πάλης του φωτός εναντίον του σκότους.
Ταυτόχρονα όμως το θέαμα αυτό προκύπτει μέσα από ορι-
ζόντιες γρίλιες, που παραπέμπουν στην οριζόντια σάρωση
της τηλεοπτικής εικόνας, και έτσι το θέαμα-θέμα μετατρέ-
πεται σε κάτι που βλέπουμε αποκωδικοποιώντας και συ-
μπληρώνοντας τα δεδομένα, σαν ντεντέκτιβ πίσω από τις
γρίλλιες, με βοηθό τη κινησιολογία των ηρώων, τις φωτιστι-
κές αντιθέσεις στα πρόσωπα και στα σώματα. Πίσω από
τον πίνακα, κρυφός φωτισμός νέον διαμορφώνει φωταύγει-
ες προσθέτοντας ένα επόμενο επίπεδο τρισδιάστατης αί-
σθησης. Οι στερεότυπες εικόνες αντιστέκονται στην ασά-
φεια, βοηθούν την ανασύνταξη των επιμέρους δεδομένων,
έχουν ισχυρή πληροφοριακή δυναμική.

Οι συνειρμοί ενεργοποιούνται ακόμη περισσότερο στο
βλέμμα και στον κόσμο του θεατή, όταν σε πολλά έργα έχει
κανείς μια κρυφή αίσθηση θεάτρου σκιών και όλων των
επακόλουθων πολιτισμικών ή φιλοσοφικών προεκτάσεων. 

Απ΄πο τον Πλάτωνα στο φίλμ-νουάρ

Μικρή η θεωρητική απόσταση από το θέατρο σκιών του
λαϊκου καραγκιόζη ως την τηλεόραση, αλλά και ως την πε-
ρίφημη Παραβολή των Δεσμωτών του Σπηλαίου, με την
οποία ο Πλάτων προκαθόρισε στη ‘Πολιτεία’ του τη σχέση
πραγματικού και αντιλαμβανόμενου, σε διαστάσεις που πε-
ριπλείουν τον κινηματογράφο και τη τηλεόραση ή το δια-
δίκτυο στις μέρες μας. Ο θεατής λοιπόν σε ρόλο ερευνητή
της οπτικής αλήθειας καθώς οι γρίλλιες του επιβάλλουν να
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Rasty Rembrant (τρίπτυχο)
Κατασκευή,
182 × 58, 182 × 103, 182 × 58 εκ.
2018



μισοκλείει τα μάτια, αμφιταλαντευόμενος ανάμεσα στο φώς
και στο σκοτάδι. Είναι η γνώση ‘μύηση’, μισκοκλείσιμο των
ματιών, για να μείνουμε στη κυριολεξία του όρου.

Ο ζωγράφος ελέγχει και ρυθμίζει τις φιλοσοφικές δια-
στάσεις των έργων του, όμως καθόλου δεν περιορίζεται σ’
αυτές. Οι πίνακες λένε ιστορίες, αγαπούν το θέμα τους και
τον θεατή τους, το φιλοσοφικό υπόβαθρο δεν είναι ο τελι-
κός στόχος αν και θα αρκούσε για να δώσει ιδιαίτερη αξία
σ’ αυτά τα έργα. 

Με ζωγραφική μαστοριά καταρχήν αλλά και με εννοιο-
λογική κατασκευαστική επέκταση, ο Αντωναρόπουλος ορ-
γανώνει τα αλεπάλληλα στάδια προσέγγισης του καθε έρ-
γου έχοντας τελικό στόχο να μας κάνει να ζήσουμε τις
ιστορίες του. Τον μύθο του φίλμ-νουάρ, όπου ο θεατής
περιπίπτει σε αλληλοδιάδοχες φάσεις προσέγγισης της
αλήθειας, συχνά αντικρουόμενες, μέχρι να καταλήξει κά-
που, τον μύθο της σύγχρονης παληκαροσύνης όπως κα-
ταγράφεται σε στερεότυπες εικόνες που μας συνοδεύουν
σ’ όλη μας τη ζωή, όπως του νεκρού Τσε Γκεβάρα, τους
διαχρονικούς εικονογραφικούς μύθους της ιστορίας της
τέχνης που αποτελούν τα δεδομένα κεφάλαια που εγγρά-
φηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη της ανθρωπότητας.

Εντέλει, διακριτικά αλλά και με σαφήνεια, ο Αντωναρό-
πουλος μας μιλά για τη παληκαριά, τον ερευνητή στη σχέ-
ση φωτός-σκοταδιού εν προκειμένω, όπως  στη παλιότερη
ενότητα έργων του μας μιλούσε για τους ιππότες και τους
ποντοπόρους . Σ’ αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο συνεισφέ-
ρουν και οι διάλογοι φωτός-σκιάς, με τους παλιούς και
σύγχρονους συμβολισμούς τους.
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Ποιό είναι εντέλει το απόσταγμα του πίνακα: το κεντρικό
αναγνωριζόμενο θέμα, ή το εκκρεμμές ανάμεσα στο φώς
και το σκοτάδι; Η εικαστική γλώσσα αυτών των έργων είναι
πολύ ζωντανή, σύγχρονη με την αίσθηση της εποχής που
βασίζεται στην οπτική επικοινωνία, προϋποθέτει βλέμματα
έμπειρα στα μίντια των ημερών μας ως διεκπεραιωτές των
εικόνων από το παρελθόν. Στη προηγούμενη ομάδα έργων
ήταν οι παλιοί ναυτικοί χάρτες, σαν εικονογραφημένα χει-
ρόγραφα, που λειτουργούσαν σαν μεγάλο βιβλίο που κα-
τέγραφε τις ηρωϊκές περιπέτειες των ηρώων. Τώρα οι ανα-
λαμπές πίσω από τις οριζόντιες γραμμές μεταφέρουν  την
περιπέτεια του βλέμματος στην κατά μέτωπον κατεύθυση,
ο θεατής πρέπει να μισοκλείσει τα μάτια για να σχηματίσει
την συνολική εικόνα. 

Μύηση και περιπέτεια

Μισό με όσα βλέπει στο εκτεταμένο φωτοδυναμικό κο-
ντράστ των πινάκων, και μισό με όσα φαντάζεται συμπλη-
ρώνοντας τα σκοτεινά, μη αποκαλυπτόμενα, σημεία. Η πε-
ριπέτεια του βλέμματος ολοκληρώνεται με την μύηση, χρει-
άζεται συμμετοχή στη γοητεία του μύθου και την ανταμεί-
βει με το παραπάνω.

Ο Χάρης Καμπουρίδης
είναι τεχνοκριτικός-σημειολόγος

Μέλος της Academia Europaea
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Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου, έκθεση Alimos Blues, Δεκέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020.



 36

Madonna 1
Κατασκευή, 
128 × 98,5 εκ.
2010-2019
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Γκαλερί Εικαστικός Κύκλος Σιαντή, έκθεση Blue, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019.
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Madonna 11
Κατασκευή, 
128 × 98,5 εκ.
2010-2019
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Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου, έκθεση Alimos Blues, Δεκέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020.



 41



 42



Το γενναίο στην Τέχνη προϋπάρχει της γνώσης. Μετράς
τις δυνάμεις σου και επεμβαίνεις. Αυτό ακούγεται ως δε-
δομένο, και όμως δεν είναι.  Δεν είναι και τόσο εύκολο να
στέκεσαι απέναντι από ένα δικαιωμένο στον χρόνο εικα-
στικό αριστούργημα και να τα βάζεις μαζί του. Μοιάζει με
απονενοημένο διάβημα. Πολλές φορές και ως Ιεροσυλία.
Σωστό… Δεν μπορεί να έχεις κανείς αντίρρηση. Μόνο
που αν σκεφτόμαστε έτσι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κό-
ψουμε τον ομφάλιο λώρο από το παρελθόν και θα βουλιά-
ζαμε σε μιαν αφόρητη πλήξη. Σε μια νέα μορφή κλασικιστι-
κής μυστικοφοβίας, σε ένα απέραντο κοιμητήριο αποχαύ-
νωσης. Τα μεγέθη στην τέχνη του παρελθόντος πρέπει να
πλησιάζονται με σεβασμό και όχι με τρόμο. Αυτό και μόνο
αρκεί για να καταξιώσει όλα τα νεωτεριστικά κινήματα του
αιώνα που πέρασε. Αλλά… αλλά! τι σημαίνει ‘επεμβαίνω
επί του καταξιωμένου δεδομένου’; Δεν μου αρέσει; Δεν το
θεωρώ άρτιο; Επιθυμώ να το βελτιώσω; Είμαι ιερόσυλος;
Αφελής; Ανυποψίαστος; Με άλλα λόγια ένας καταστροφέ-
ας. Είναι ένας απ’ αυτούς ο Χ.Α.;

Εδώ, σήμερα -απόψε το βράδι- βρισκόμαστε μπρο-
στά σε έναν γρίφο με εμφανείς τις ανασκαπτικές επεμβά-
σεις, και παράτολμες ενέργειες του δημιουργού του, που
αγγίζουν  αυτό που θα το ονομάσουμε ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕ-
ΤΑΠΛΑΣΗ. Άρα, αν είμαστε εξ εκείνων που θέλουμε να
γνωρίζουμε, πρέπει να δώσουμε ή να πάρουμε μιαν απά-
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ΟΥ ΤΟΠΟΣ

Rubenesque
Κατασκευή, 
133 × 93 εκ.
2010-2019



ντηση. Μόνο που την απάντηση δεν θα μας την δώσει μό-
νο ο Καλλιτέχνης αλλά και η γνωμοδότηση των  παροικού-
ντων την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή των εχόντων την εικαστική
παιδεία, μα και την ιστορία κατεχόντων. Και τούτο γιατί τα
πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο απλά όσο φαίνονται. Και
στην συγκεκριμένη περίπτωση καθόλου απλά.

Οι περίοδοι των: «Αυτό μου αρέσει». «Αυτό δεν το βρί-
σκω και τόσο δυνατό ως έκφραση…». «Αυτό το βρίσκω
ακατανόητο, περίπλοκο», και άλλα τινά φαιδρά και περιγέ-
λαστα, παρήλθαν ανεπιστρεπτί. Τώρα είσαι απέναντι στην
προσωπική σου ευθύνη, που αν αστοχήσεις σου διαλύει
τον μύθο τής αυταρέσκειας και έτσι μπροστά στην προσω-
πική σου μοναξιά χάνεσαι, κοιμάσαι έναν ύπνο ληθαργικό
που σου απαγορεύει ακόμα και τα όνειρα. 

Τα πιο πάνω, που σας είπα, έχουν μια καλή πρόθεση:
Να διερευνήσουμε παρέα το έργο του Χρήστου Αντωνα-
ρόπουλου. Με τέτοιον τρόπο όμως που να μην χωρά με-
σα μας το σαράκι της αμφιβολίας. Να βγούμε απ’ αυτή την
Αίθουσα αγαλλιασθέντες, και γιατί όχι και ευτυχείς. Έτσι με
περισσή γνώση και χαμογελώντας να πούμε και μιαν καλη-
νύχτα στα άστρα. Λίγα είναι αυτά τα εδέσματα; 

Αν προσέξουμε -το πλείστο των έργων- θα διακρίνουμε
δύο επίπεδα, αυτά είναι τα ορατά, γιατί υπάρχει και ένα τρί-
το που λέγεται ΟΥΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ, που δεν φαίνεται εάν και
εσύ δεν ‘σκάψεις’. Ας βαδίσουμε επί των ορατών. Επί του
αοράτου τρίτου, στην ώρα του. 

Είναι ορατό και σαφές ότι ο ζωγράφος μας ξεδιπλώνει
με τους πίνακές του έναν Άτλαντα Γεωπολιτικό και μια Φυ-
σική Ιστορία (ζωολογία, φυτολογία).  Οι χρονικές περίοδοι
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δεν θίγονται επιστημονικά -ούτε εξάλλου υπάρχει μια τέ-
τοια πρόθεση-ανάγκη- αλλά συμβολικά. Δανείζουν το υλι-
κό τους για την κατασκευή του ΑΛΛΟΥ ΤΟΠΟΥ, είτε αυ-
τός υπήρξε είτε επιδιώκεται ως άχρονη ουτοπία – ΟΥ ΤΟ-
ΠΟΣ. Μα τα σύμβολα και οι μύθοι στην τέχνη δεν μπαί-
νουν έτσι χάριν παιδιάς, έχουν κάποιο λόγο. Τώρα γεννά-
ται το ερώτημα, με ποιον τρόπο, γιατί αυτό είναι το ζητού-
μενο, αποκωδικοποιούνται και έρχονται σε μια λογική ακο-
λουθία όλα αυτά; Ένας ζωγράφος όπως ο Χ.Α. -που ξέρει
πού πατάει- όταν εικονοποιεί μέσα στις ασφυκτικές δύο
διαστάσεις του τελάρου, δεν παίζει, δεν αστειεύεται, αλλά
καρφώνει με έναν ανελέητο τρόπο το ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ
ΟΡΑΤΟ πάνω στην αλληγορία. Επιβάλλεται, λοιπόν, πριν
μιλήσουμε ή εκφράσουμε γνώμη για αυτή την ζωγραφική,
να ξέρουμε καλά το παρελθόν μας. Το πλανητικό μας πα-
ρελθόν. Από τους εξαφανισμένους δεινόσαυρους μέχρι
και την σύγχρονη απειλητική τεχνολογία. Όλες τις πολιτι-
σμικές και μη, φάσεις της ανθρώπινης αγωνίας. Και τέλος,
αν όλα αυτά που μας έφεραν ώς εδώ, μπορούν να χωρέ-
σουν σε μια φανταστικό χώρο όπως π.χ. η Ατλαντίδα.

Αν κατανοήσουμε τον όρο ‘Ατλαντίδα’ έχουμε κάνει
ήδη τον μισό δρόμο προς την ερμηνεία αυτής της ζωγρα-
φικής.– προς την ‘αποκωδικοποίησή’ της, όπως είπαμε λίγο
πιο πάνω. Μα!... ας σταθούμε στο όνομα-όρο ‘Ατλαντίδα’.
Ενώ δεν την έχουμε επισκεφθεί, και ενώ είμαστε σίγουροι
ότι δεν υπάρχει σήμερα, όλοι μας την δημιουργήσαμε, την
κάναμε γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητά μας
ως παροιμιώδης και μυστηριακή φράση. Της δώσαμε υπό-
σταση στην συνείδησή μας και την αποδεχτήκαμε ως κα-
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θοριστικό έμβλημα του ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΕΙΝΑΙ: Του
υπέροχου και της ολικής καταστροφής. Άρα καταστήσαμε
το ΑΜΦΙΒΟΛΟ σημείο αναφοράς, και από εκεί οδηγού-
μαστε στην συγκινησιακή πραγματικότητα. Τώρα το πρώτο
δωμάτιο, το σκοτεινό τού μύθου, αρχίζει και φωτίζεται. Και
διακόπτης είναι ο κάθε πίνακας που έχουμε μπροστά μας.
Εδώ, όμως, συμβαίνει κάτι το παράδοξο, μάλλον αξιοπρό-
σεκτο: Ενώ ο κάθε πίνακας είναι ένας κρίκος της αλυσίδας
που μας οδηγεί στο μεγάλο ταξίδι, εντούτοις διατηρεί την
πλήρη ανεξαρτησία του ως ένα αυτόνομο ‘κρατίδιο’ μιας
εικαστικής Αυτοκρατορίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όλοι οι πίνακες είναι ΕΝΑΣ και ο ΕΝΑΣ
(όποιος και μόνος του) είναι όλοι οι πίνακες. Γοητευτικό
και επινοητικό κατόρθωμα τού Χ.Α.

Η Ιστορία κατασκευάζεται, είναι, δε, τόσο ανειλικρινής
όσο κι ένας ταχυδακτυλουργός. Ο καλλιτέχνης όμως όταν
επιχειρεί την παριστάνει, δεν λέει ψέματα ακόμα και όταν
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Kατά Έλληνας Ατλαντίς
Ακρυλικά, 
118× 200 εκ.
2003-2004



δουλεύει κατά παραγγελία. Βρίσκει, δε, τον τρόπο να ξεγε-
λά ακόμα και έναν Πάπα, δραπετεύοντας από τον βάρβα-
ρο καθολικό κλίβανο της θρησκείας -- από εκεί που ο Χ.Α.
αντλεί μέρος του αρχειακού υλικού του. ( Στην αντίπερα
όχθη η Επιστήμη δεν έχει κακές προθέσεις έστω και αν κά-
νει λάθη. Αυτά τα λάθη ποτέ δεν είναι λάθη σκοπιμότητας.)
Να!, γιατί Ιστορία και Επιστήμη συγκρούονται σε ό,τι, εδώ,
σ’ αυτήν την Αίθουσα, παρατηρούμε. Ένα κυπαρίσσι είναι
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B’ Aτλαντικός πόλεμος
Ακρυλικά, 
130× 125 εκ.
2003-2004



κυπαρίσσι και στην Ιταλία και στην Ινδία, ένα ηλιοτρόπιο εί-
ναι ηλιοτρόπιο και στην Γαλλία και στην Ιαπωνία. Δεν συμ-
βαίνει όμως το ίδιο με τον δια-χειρισμό της Εξουσίας και
του Πολιτισμού, με την ιεράρχηση των ανθρώπινων αξιών.
Έχουν μεταξύ τους μέγιστες και συγκλονιστικές διαφορές.
Αυτή την αδιανόητη χημική συγκατοίκηση εξομολογείται
χωρίς χρονικούς, γεωγραφικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς
περιορισμούς ο Χ.Α. και αποδέχεται ότι η ευθύνη δεν ανή-
κει σε άλλον παρά μόνο σ’ αυτόν. Για τον λόγο τούτο τον
θεωρώ, στην αμήχανη εποχή μας, υπεύθυνο πολίτη του Κό-
σμου και όχι δανειολήπτη της έρπουσας παρακμής. Τώρα
το ‘σκοτεινό’ κτίριο έχει πλέον φωτιστεί πλήρως. Μια φωτο-
χυσία, που οφείλεται στην καθαρή γνώση, στην συνείδηση
και στην ωριμότητα, είναι παρούσα, μπροστά στα μάτια μας.
Είναι αποτέλεσμα μιας γεννήτριας που για να παράξει ενέρ-
γεια δεν καίει εύφλεκτα υλικά αλλά πάθος και αίμα! 

Στην παρούσα Έκθεση κάποια  έργα δεν σχετίζονται,
φαινομενικά, με την ανέλιξη και το ύφος του ήδη αναφερ-
θέντος Άτλαντα. Μοιάζουν σαν να ήρθαν από αλλού. Άλλη
η σκηνοθεσία, διαφορετική η προβολή του θέματος, πορ-
τρέτα γυμνών γυναικών, πορνεία, ανατομικές προσεγγίσεις
πυριφλεγών σωμάτων, ένας υποκρυπτόμενος -μα και εμ-
φανής αλλού- ερωτισμός, στοιχεία τροχιοδεικτικά που τα
βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους, σύγχρονες πλέου-
σες μηχανές, αναφορές στους νεωτεριστές των αρχών του
παρελθόντος αιώνα, κ.ά. πολλά. Απέφυγα να ρωτήσω τον
ζωγράφο για αυτή την διαφορά. Παραμένει όμως το ερώ-
τημα: Είναι διαφορά; Οπτικά ναι. Σημασιολογικά, και το
υποστηρίζω, όχι.
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Ας κοιτάξουμε με προσοχή: Σε αυτή την σειρά των πι-
νάκων το θέμα [το εικαστικό] είναι ολιγοπρόσωπο ή μονο-
πρόσωπο. Καταλαμβάνει μόνο του σχεδόν όλο το πεδίο
του κάδρου, ενώ στον Άτλαντα έχουμε μια πολυμέρεια, ένα
πλήθος μορφών και αντικειμένων. Μία πιο προσεκτική ανά-
γνωση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι τα μονοσή-
μαντα αυτά στοιχεία υπάρχουν σε λεπτομέρειες και στον
Άτλαντα, απλώς εδώ μεγεθύνονται και παίρνουν άλλη αξία.
Η πρόθεση πάντως δεν αλλάζει. 

Μετά ας μην μας διαφεύγει η βιαιότητα της γραφής, λες
και το θέμα πρέπει να διαλυθεί ή να καταστραφεί. Αλλά
γιατί τόση οργή, γιατί τέτοιο μένος; Η γνώμη μου είναι πως
ο Καλλιτέχνης τελείωσε τον σχολιασμό του με πληρότητα
στις αναζητήσεις του, στο Ποτάμι που κατακλύζει την ΟΥ-
ΤΟΠΙΑ του. Τώρα επιθυμεί να ξεθυμάνει υπογράφοντας
με πιο ελεύθερο χέρι: ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ ΒΓΑΙ-
ΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΜΟΥ
ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ, ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΝΟΤΟ ΚΑΙ
ΠΑΩ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ
ΣΑΣ ΕΔΕΙΞΑ. Αυτή είναι η ιστορία των εξερευνητών όποιο
πεδίο και αν εξερευνούν! Αλίμονο αν έλειπαν και αυτοί.
Αλίμονό μας.

Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης
���είναι Στιχουργός - Συγγραφέας
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Γκαλερί Εικαστικός Κύκλος Σιαντή, έκθεση Blue, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019.



Κοιμωμένη Καρυάτιδα
Κατασκευή, 
230 × 73 εκ.
2010-2019
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La Primavera
Κατασκευή, 
143 × 202 εκ.
2010-2019
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Dora Maar
Κατασκευή, 
143,5 × 102 εκ.
2010-2019
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Ροκοκό
Κατασκευή, 
133 × 103 εκ.
2010-2019
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Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου, έκθεση Alimos Blues, Δεκέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020.
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 Επειδή η ζωγραφική είναι πάνω απ’ όλα ένα οπτικό
γεγονός, συχνά η γλώσσα αποδεικνύεται αφερέγγυο μέσο
όταν επιχειρεί την προσέγγισή της. Παρ’όλα αυτά, η πρό-
κληση που μου έδωσαν οι πίνακες του Χρήστου Αντωνα-
ρόπουλου είναι πιο ισχυρή ώστε να υπερνικηθούν οι επι-
μέρους ενδοστρεφικές αναστολές. Πρόσφατα είδα στη
διεθνή έκθεση FORUM της Ζυρίχης δεκάδες - κυριολεκτι-
κά - καλλιτέχνες να έχουν ως αποκλειστική θεματολογία
τους το ζώο, ή ακόμη καλύτερα τη ζωογραφία. Έτσι, τερά-
στια κατοικίδια εκμηδένιζαν μικροσκοπικές ανθρώπινες φι-
γούρες ή κίτρινα και πορτοκαλιά θηρία γίνονταν το θριαμ-
βικό επίκεντρο κάποιας [άγριας] ζωγραφικής. Βέβαια όλο
αυτό μάλλον το αγνοεί ο νεαρότατος Χρήστος Αντωνα-
ρόπουλος, ο οποίος έχει κυρίως ως σημείο εκκίνησης την
αγάπη του στο αδρό, πληθωρικό σχέδιο και η επιτυχία του
οποίου αποτελεί γιαυτόν SINE QUA NON προϋπόθεση
για όποια συνθετότερη προσπάθεια του. Έτσι, παρά το
ύφος της έρευνάς του, ζωγραφικά παραμένει κλασικός.
Στην άκρως ενδιαφέρουσα δουλειά του, μπορεί κανείς να
εντοπίσει τις εξής αντικειμενικές αξίες:
α. Σχεδιαστική δομή που εδράζεται σε μια σχεδόν 

μπαρόκ καλλιγραφική, κυρίως στις άκρες του πίνακα.
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Μ Α Ν Ο Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ “ΖΩΟΦΙΛΙΑΣ”

Ερωτικό
Ακρυλικά, 

200× 150 εκ.
1985-86



β. Ανάπτυξη φυγόκεντρων δυνάμεων που σπρώχνουν 
τα επί μέρους θέματα στις άκρες του πίνακα.

γ. Επέμβαση με πάστες και πλούσια χρωματική ύλη 
που επιθετικά σαρκώνουν το  υπό μορφοποίηση 
θέμα και δίνουν στα έργα την υλική τους υπόσταση 
αναγλυφικότητα...

δ. Συνθετική ακρίβεια που επιβάλλει με ασφάλεια όλες τις
ζωγραφικές «προκλήσεις» του δημιουργού.

Το θέμα, ερεθιστικό σε μερικές περιπτώσεις, απο-
κρουστικό αλλού, καταπιάνεται με τους έρωτες ανθρώ-
πων και ζώων υιοθετώντας ρεαλιστικές επισημάνσεις ή
ενστικτώδεις εξπρεσιονιστικές χειρονομίες. Η ανάγνωση
όμως των έργων μοιραία μετατίθεται σ’ ένα άλλο επίπε-
δο. Το ζώο στην οργιαστική του έκσταση ταυτίζεται με
τη φύση ενώ ο άνθρωπος από υπο-φέρων γίνεται ο βια-
στής του κτήνους, ο θύτης της φύσης τελικά. Έτσι, οι ρό-
λοι συμπλέκονται και αυτό που επιβιώνει είναι μια άναρχη
επιθυμία και δύναμη γενετήσιας ικανοποίηση ή μήπως
θα’πρεπε και δύναμη έκφρασης;

Προσωπικά μ’ αρέσουν οι ζωγράφοι που ξεκινούν από
μια ιστορία, που επιδιώκουν την καταγραφή ενός γεγονό-
τος και μετά προχωρούν σε πλαστικούς συσχετισμούς και
αναζητήσεις. Έτσι και ο θεατής έχει έναν μίτο για ν’ αρχίσει,
την προσωπική του πορεία μέσα στο έργο και ο ζωγράφος
δεν αναλίσκεται σε ναρκισισμούς αλλά δοκιμάζεται δοκι-
μάζοντας τα μέσα του: Το χρώμα, το σχέδιο, τη σύνθεση.
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Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος με δυναμισμό και ευαισθη-
σία δουλεύει τους καμβάδες του χωρίς προετοιμασία και
φτιάχνοντας στη διαδικασία της δουλειάς του έναν πολύ
εκφραστικό πολτό από τσιμέντο, χώμα και ακρυλικά χρώ-
ματα, αποδίδει τη προσωπική εκδοχή σ’ ένα θέμα τόσο αρ-
χαίο, όσο και η ζωγραφική. Γιατί από τα σπήλαια της Αλτα-
μίρας μέχρι τους animaliers ζωγράφους του περασμένου
αιώνα και από τα ζωόμορφα τέρατα του Johann Heinrich
Füssli, έως την zoographie του σήμερα το θέμα παρουσιά-
ζεται πάντα επίκαιρο. Θυμίζω απλώς την έκθεση  ‘’Tiere in
der zeitgenössischen kunst’’ που έγινε πέρσι στο Düssel-
dorf και συμμετείχαν ονόματα όπως Baselitz, Immendorft,
Lüpertz, Middendorf, Sandoz, Sαvinio κ.λ.π. Το πρόβλημα
όμως είναι να μην μένει κανείς απλώς στη εκζήτηση του
όποιου θέματος αλλά να προχωρά σε πράγματα διαρκέ-
στερα και ο Αντωναρόπουλος με τη δουλειά του το κατα-
φέρνει. 

Αθήνα 12. 3. 1986, Μ. Σ.
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Βυζαντινό
Ακρυλικά,
150 × 120 εκ.
1983-84
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Φιγούρα 1
Ακρυλικά, 
145 × 97 εκ.
1983-84



Φιγούρα 11
Ακρυλικά, 
100 × 100 εκ.
1983-84
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Αγ. Γεώργιος
Ακρυλικά,
196 × 160 εκ.
2005



Αδάμ και Εύα
Ακρυλικά, 
145 × 98 εκ.
2005
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Τhor XVIE
Κατασκευή, 
73 × 49 εκ.
2010-2019
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Ιουδήθ
Κατασκευή, 
142 × 110 εκ.
2010-2019
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Το εργαστήριο του καλλιτέχνη, Οκτώβριος 2019.
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Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου, έκθεση Alimos Blues, Δεκέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020.



Στερεότυπες, διάσημες εικόνες από την ιστορία της τέχνης
έχει ως πρώτη ύλη και ο Χρήστος Αντωναρόπουλος («Ει-
καστικός Κύκλος») τις οποίες αναπλάθει με χρώμα και ει-
δικούς φωτισμούς, δημιουργόντας έτσι νέα συμφραζόμενα.
Καλοφτιαγμένα έργα, μεταμοντέρνα αισθητική, από έναν
καθιερωμένο της νεότερης φουρνιάς που αξίζει να συμπε-
ριλαμβάνεται στις πρώτες γραμμές της γενιά του.

Χάρης Καμπουρίδης
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 78
Γκαλερί Εικαστικός Κύκλος Σιαντή, έκθεση Blue, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019.
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Γκαλερί Εικαστικός Κύκλος Σιαντή, έκθεση Blue, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019.
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«Υποστηρίζω τον καλλιτέχνη που ξανακερδίζει την υπευθυνό-
τητα πάνω στον χειρισμό και την αποπλάνηση: έτσι ώστε η τέ-
χνη να έχει τόσο μεγάλο πολιτικό αποτέλεσμα όσο η βιομηχα-
νία του θεάματος, ο κινηματογράφος, η ποπ  μουσική και οι
βιομηχανίες της διαφήμισης».

[«I’m for the artist to regain the responsibility for manip-
ulation and seduction: for art to have as much political im-
pact as the entertainment industry, the film, the pop music
and advertising industries.»]
Jeff Koons1

«Αν ένας καλλιτέχνης δεν θέλει να χάσει πολλά από τον
παλαιό προορισμό του, οφείλει να ψάξει στις μαζικές τέχνες
για να ξαναβρεί την εικονογραφία η οποία είναι η πραγματική
κληρονομιά του.»

[«If the artist is not to lose much of his ancient purpose
he may have to plunder the popular arts to recover the im-
agery which is his rightful inheritance.»]
Richard Hamilton2

Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Μ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΠ 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Σχόλια γα την καινούργια δουλειά 
του Χρήστου Αντωναρόπουλου

1  Jeff Koons, The Jeff Koons Handbook, Thames & Hudson/Anthony 
d’ Offay Gallery, 1992, σ. 33.

2  Richard Hamilton, Collected Words 1953-83, Thames & Hudson, 
1982, σ. 42.



 82

Όλοι θυμόμαστε πως μας άλλαξε το βλέμμα το βιβλίο
Το Φανταστικό Μουσείο του André Malraux.3 Η ιδέα ότι
η ιδέα του μουσείου δεν είναι, αναγκαστικά, κλεισμένη
μέσα σε ντουβάρια αλλά περιλαμβάνει μεγάλα κομμάτια
της δημιουργικής ιστορίας της ανθρωπότητας, ανεξαρ-
τήτως γεωγραφίας και προκαθορισμένων αξιολογήσεων
περνάει και μέσα στην τελευταία δουλειά του Χρήστου
Αντωναρόπουλου. Εδώ το σπίτι του καθενός μας μπορεί
να περιστοιχίζεται από έργα-αναφορές σε όλη την ιστο-
ρία της τέχνης και, ιδιαίτερα, του πολιτισμού και της μα-
ζικής κουλτούρας. H διαμόρφωση τάσεων στην ελλαδική
τέχνη που θα φλερτάρουν με τη μαζική κουλτούρα εξη-
γείται όχι μόνον από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη
επιρροή (από την Pop Art αρχικά και αργότερα, μετά τη
δεκαετία του ΄90, από νέες τάσεις) αλλά και μια νέα συ-
νειδητοποίηση για τον κόσμο της κατανάλωσης που έρ-
χεται, επιτέλους, και στην Ελλάδα. Παράλληλα, δειλά από
τη δεκαετία του '70 και έντονα με το νέο αιώνα, φωνές
ζητούν μια αναγνώριση και ισοτιμία των “Καλών Τεχνών”
με τις εκφράσεις της μαζικής κουλτούρας, της οπτικής
(κόμικς, κινούμενα σχέδια, εμπορικός κινηματογράφος)
αλλά και μη (ποπ μουσική). Όμως για να αντιληφθούμε
το γιατί αυτά τα ιδιώματα κατέληξαν να εκφράζουν ίσως
καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη νέα κατάσταση στην
Ελλάδα πρέπει να φέρουμε στο μυαλό μας την επίδραση
αλλά και το σοκ που επέφερε ο μαζικός καταναλωτισμός
στη χώρα.

Αν και η ποπ κουλτούρα απέχει ακόμη από μια ακα-
δημαϊκή ή μουσειακή αναγνώριση, η ποπ αρτ αναμφίβο-

3  André Malraux, Το φανταστικό μουσείο, μτφρ. Ν. Ηλιάδης, 
Πλέθρον, 2008.

Miss Mini Maous
Κατασκευή, 
164 × 103 εκ.
2019
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λα είναι σήμερα το κυρίαρχο ιδίωμα. Είναι γεγονός ότι οι
ποπ αναφορές είναι διάστικτες σε όλη την κάποτε σοβα-
ροφανή καλλιτεχνική δραστηριότητα, όμως είναι κάτι πα-
ραπάνω απ’ αυτό. Ή, αν προτιμάτε, ο μεταμοντερνισμός
μετά από δεκαετίες αμφισβητήσεων μάλλον επικράτησε
του καθαρόαιμου μοντερνισμού: το δεδομένο είναι πλέ-
ον ότι ένας δημιουργός (και φυσικά όχι μόνον αυτός)
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε αναφορά
στη δουλειά του, από τη ζωγραφική των σπηλαίων μέχρι
τον Marcel Duchamp, από τα αφρικανικά τοτέμ, έως την
Τζοκόντα, από τα τηλεοπτικά καρτούνς μέχρι τις διαστη-
μικές ταινίες, από τα videogames μέχρι τον Jeff Koons.
Απ’ ό,τι φαίνεται, όλα επιτρέπονται και όλα μπορούν να
αναμιχθούν. Και το (αμφίδρομο) φαινόμενο της Παγκο-
σμιοποίησης σίγουρα έχει ανάμιξη σ’ αυτή την κατάστα-
ση: Η Μακντοναλντοποίηση (αλλά και η Ντοναλτακοποί-
ηση) του πλανήτη, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε
αυτή τη μορφή της παγκοσμιοποίησης κυριεύει πια κάθε
γωνία του πλανήτη. Όπως πλησιάζει να μην υπάρχει πλέ-
ον χωριό ή άλλο απόμερο σημείο του κόσμου που να
μην είναι γνωστή η Coca Cola, η Pizza Hut ή τα Poke-
mon, έτσι σιγά σιγά τα μαζικά υπερπροϊόντα της Δύσης
(η Ιαπωνία φυσικά συμπεριλαμβάνεται πλέον εκεί) κυ-
ριαρχούν παντού. Ο Clement Greenberg γράφει: "Ένα
ακόμη μαζικό προϊόν της δυτικής εκβιομηχάνισης, γυρί-
ζει όλο τον κόσμο θριαμβευτικά, παραγκωνίζοντας και
παραμορφώνοντας τις τοπικές κουλτούρες από τη μια
αποικιοκρατούμενη χώρα στην άλλη, έτσι που τώρα τείνει
να γίνει μια οικουμενική κουλτούρα , η πρώτη οικουμενι-
κή κουλτούρα που είχε ποτέ ο κόσμος. Ο κάτοικος της
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Κίνας, όχι λιγότερο από τον κάτοικο της Νοτίου Αμερι-
κής, τον Ινδό ή τον Πολυνήσιο, έχει παραμερίσει τα
προϊόντα της εθνικής του τέχνης και προτιμάει τα εξώ-
φυλλα των περιοδικών, τα ημερολόγια με τα ελκυστικά
κορίτσια και τα ποικίλα πόστερ." 4

Ο κόσμος που ζούμε δεν είναι πραγματικός, υποστη-
ρίζει ο Guy Debord. Ο καταναλωτικός καπιταλισμός έχει
καταλάβει κάθε αυθεντική ανθρώπινη εμπειρία και την
έχει μετατρέψει σε προϊόν και μετά μας την έχει ξανα-
πουλήσει μέσα από τη διαφήμιση και τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας. Έτσι κάθε τμήμα της ανθρώπινης ζωής έχει
μετατραπεί σε «θέαμα».

Η κατανάλωση λειτουργεί ως υπόσχεση ευτυχίας ή,
όπως γράφει ο Baudrillard, «ο άνθρωπος της κατανάλω-
σης διακατέχεται μόνιμα από τον φόβο μη «χάσει» κάτι,
μια οποιανδήποτε ηδονή.» 5

Οι χώροι των γκαλερί και των μουσείων, χώροι κά-
ποτε ερμητικά κλειστοί στο «χαμηλό», σήμερα πλημμυ-
ρίζουν από τις οσμές του πεζοδρομίου, τα ποπ εικονί-
σματα, τη γλώσσα της μαζικής κουλτούρας, δίπλα δίπλα
με την πιο αυστηρή ιστοριογραφία των Καλών Τεχνών.
Φυσικά, όπως το έχουν κάνει και σε πολλές άλλες περι-
πτώσεις, τα εικαστικά οικειοποιούνται αυτές τις αναφο-
ρές για να τις κάνουν δικές τους, για να διαμορφώσουν
την πολυπλοκότητα της γλώσσας της τέχνης των αρχών
του 21ου αιώνα. 

4  Clement Greenberg, H Πρωτοπορία και Κιτς στην Τέχνη: μια φιλοσοφική τέχνη, 
μεταφρ. Κατερίνα Μωραϊτη, Εκδόσεις Καθρέφτης, σ. 24.

5  Jean Baudrillard, La Societe de Consommation, Gallimard, 2000 
[ελλ. μτφρ. B. Τομανάς: Η Καταναλωτική Κοινωνία, Νησίδες, 2000]
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Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος νιώθει όλη την ιστορία
των οπτικών και πολιτισμικών του εμπειριών ως ένα
πράγμα και το συμπλέκει σε αυτή την έκθεση-Φανταστι-
κό Μουσείο. Μέσα σε κατασκευές φωτισμένες, o καλλι-
τέχνης επεμβαίνει με χειρονομιακές γραφές πάνω σε μια
πλειάδα αναφορών σε παραδείγματα από την Ιστορία
της Τέχνης, από γλυπτά της Αρχαϊκής, Κλασικής και Ελ-
ληνιστικής Αρχαιότητας στους μεγάλους ζωγράφους της
Αναγέννησης (Τζοκόντα, ασφαλώς), Γυμνά κάθε είδους
από την ιστορία της ζωγραφικής έως αναφορές σε πορ-
νό και από κει ένα μπαράζ αναφορών σε σύμβολα της
μαζικής κουλτούρας, που έχει προσεγγίσει και η Ποπ
Αρτ, από την Marilyn Monroe και τον Elvis Presley έως
τη Minnie Mouse. Είναι τελικά Ποπ Αρτ ο Αντωναρόπου-
λος; Πιθανότατα είναι ιδεολογικά, καθώς χρησιμοποιεί
αυτό το χαρμάνι “Υψηλού” και “Χαμηλού”, όμως η γρα-
φή του (όπως και η καλλιτεχνική του προϊστορία του)
χωνεύουν μια σειρά άλλων κόμβων της τέχνης του 20ου
αιώνα από τον Εξπρεσιονισμό (κάθε τύπου) έως την Εν-
νοιακή Τέχνη (επίσης κθε τύπου). Καθαρότητα; Υπάρχει
σήμερα λόγος για κάτι τέτοιο;

Ο Θανάσης Μουτσόπουλος 
είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης 

και της Θεωρίας του Πολιτισμού στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος στο εργαστήριο, καλοκαίρι 2017.
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Mάνος Στεφανίδης
Γκαλερί Εικαστικός Κύκλος Σιαντή, έκθεση Blue, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019.



Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος στο εργαστήριο, Αύγουστος 2019.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Χρήστος Aντωναρόπουλος γεννήθηκε το 1958 στα Φιλιατρά
Μεσσηνίας, κατοικεί και είναι δημότης του Αλίμου Αττικής.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1980 – 1985 Ζωγραφική ΑΣΚΤ Αθηνών
• 1983 – 1985 Σκηνογραφία ΑΣΚΤ Αθηνών

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• Πτυχίο ζωγραφικής με άριστα και υποτροφία ΙΚΥ 1985
• Πτυχίο σκηνογραφίας με άριστα και υποτροφία ΙΚΥ 1985
• Μεταπτυχιακή υποτροφία ζωγραφικής ΙΚΥ 1988 - 1991
• Τιμητική διάκριση από την Αμερικανοϊταλική ακαδημία 

Καλών Τεχνών 
• BIENNIAL OF SHARJAH 2000 

(Α Βραβείο η ελληνική συμμετοχή)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
• 17 Ατομικές
• Πολλές συμμετοχές σε  Fairs & Biennale σε Ελλάδα

και εξωτερικό

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Αθήνα
Λονδίνο
Λευκωσία
Παρίσι
Κάννες
Βερολίνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 1990 – 1999 Καθηγητής ελεύθερου σχεδίου και χρώματος
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