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Έργα 2010 - 2018

Αυτά που δεν ζήσαµε αλλά τα ποθήσαµε απελπισµένα,
αυτά µας βασανίζουν περισσότερο.
Eπιθυµίες που ποτέ δεν έλαβαν σάρκα
αλλά παραµένουν σκέλεθρα, οστά και κρανία τεταπεινωµένα…
Να ένας άλλος ορισµός της εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής.

Μ. Σ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙ∆ΗΣ
“Eν δε φάει και όλεσσον”

Eπιμέλεια
Δάφνη Στεφανίδου

Σε συνδιοργάνωση
του Δήμου Αλίμου & του Trii Art Hub

Πολιτιστικό Kέντρο Δήμου Αλίμου
Διάρκεια: 11 Μαΐου - 12 Ιουνίου 2018
χώρος τέχνης
Διάρκεια: 14 - 30 Ιουνίου 2018
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Εισαγωγή

Χαιρετισµός

∆ύο είναι οι λόγοι που δηµιουργούν και αργότερα προσδιορίζουν ένα έργο
τέχνης: ο ένας είναι ο έρωτας και ο άλλος ο θάνατος. Κοινός παρονοµαστής
µεταξύ των δύο, το πάθος.
Η τέχνη που εµπνέεται από τη χαρά του έρωτα και όλους τους υπαινιγµούς
που την ακολουθούν, την πληρότητα, την οµορφιά, την απόλαυση της ζωής,
καλείται κλασική. Η άλλη έκφραση, που εγκολπώνεται τον θάνατο και τα δικά
του συµφραζόµενα, το υπαρξιακό κενό, τον φόβο για το επέκεινα, την
µελαγχολία για το εφήµερο, τον τρόµο του κενού, ονοµάζεται αντικλασική
τέχνη ή αλλιώς εξπρεσιονισµός. Επειδή όµως στην περίπτωση αυτή δεν
υπάρχει πρόθεση για ένα ακόµα µάθηµα ιστορίας της τέχνης, ας
προσεγγίσουµε τα έργα που εκτίθενται στο Trii µε µάτια γελαστά, σαν του
ερωτευµένου, αλλά και πόδια που πατούν µε συνείδηση θνητότητας στη γη.
Ο Λάκης Πατρασκίδης ζωγραφίζει όνειρα χρησιµοποιώντας µε πάθος
εξπρεσιονιστική γλώσσα, παρ’ ότι έχει ελάχιστη σχέση µε τους πρωτοπόρους
Γερµανούς εξπρεσιονιστές. Εκείνος προσέρχεται στα παραδοσιακά εξπρεσιονιστικά
θέµατα, όπως το εκτεθειµένο σώµα µέσα σε έναν απειλητικό χώρο, µε την
ευγένεια και την απαλότητα του µεσογειακού φωτός. Μιλώ για εκείνο το φως
που δεν καταδίδει, αλλά αγκαλιάζει ζεστά και κάτω από το οποίο ακόµα και
ο θάνατος είναι µια περιπέτεια της ζωής.

Είναι µεγάλη η χαρά και η συγκίνηση της ∆ηµοτικής αρχής Αλίµου γιατί
φιλοξενούµε στο πολιτιστικό µας κέντρο την µικρή αναδροµική ενός µεγάλου
καλλιτέχνη, του ζωγράφου και π. πρύτανη της ΑΣΚΤ, Τριαντάφυλλου Πατρασκίδη.
Αλλά είναι µεγάλη και η προσωπική µου χαρά και η ικανοποίηση γιατί
συσπειρώνονται γύρω από τις πολιτιστικές µας προσπάθειες και τα
εκπαιδευτικά ή τα καλλιτεχνικά µας προγράµµατα κορυφαίες προσωπικότητες
της τέχνης και της επιστήµης του τόπου µας. Πιο συγκεκριµένα ο Τρ. Πατρασκίδης
σχεδόν µισό αιώνα τιµά την τέχνη των εικόνων και στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό υπερασπιζόµενος εκείνη την αισθητική που συµφιλιώνει το επικό και
το δραµατικό στοιχείο, τον έρωτα και το πένθος.

∆άφνη Στεφανίδου

Από τη θέση αυτή θέλω να διαβεβαιώσω τον κάθε ∆ηµότη µας ότι η υλοποίηση
µιας Πινακοθήκης αντάξια µας είναι όλο και πιο κοντά και ότι δεν θα
σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε για εκείνο τον πολιτισµό που βελτιώνει την
καθηµερινότητα του καθενός αλλά και που βελτιώνει το πολιτιστικό επίπεδο
του συνόλου. Γι’ όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους τους
συνεργάτες µου και ιδιαίτερα την Άννα Ζέρβα, τον Μάνο Στεφανίδη, την
∆άφνη Στεφανίδου, την Αποστολία Σκλάβου, τον Χρήστο Αντωναρόπουλο
κ.λ.π. Επίσης ευχαριστώ θερµά για την τόσο επιτυχηµένη συνδιοργάνωση την
οµάδα του Trii και βέβαια τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Η συνέχεια προβλέπεται
συναρπαστική.
4-5-2018
Ανδρέας Κονδύλης
∆ήµαρχος
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Eν δε φάει και όλεσσον
Για τον Πατρασκίδη και τη ζωγραφική του
Ακόµα και η Νύχτα κάποτε φοβάται το σκοτάδι της…

Μ. Σ...

H

ζωγραφική υπήρξε
η πρώτη, η ηρωική,
η ιερή µορφή γραφής.
Η εικόνα, φορτισµένη
µε όλο το συναισθηµατικό βάρος
του νοήµατος, της πληροφορίας.
Η γραµµή που χορεύοντας
γράφει, περιγράφει τον κόσµο.
Η σύγκρουση φωτός - σκιάς
που σηµατοδοτεί
τον αγώνα της ύπαρξης
απέναντι στην ανυπαρξία,
το είναι που σαρκώνεται
και που λάµπει ακόµα
και στη φθορά του.

Αποτολµώ εδώ έναν ορισµό της ζωγραφικής εν είδει παραδοξολογίας:
Η τέχνη δεν (πρέπει να) έχει σχέση µε την ηθική και την οµορφιά. Και
τούτο γιατί και η οµορφιά και η ηθική είναι δέσµιες της αισθητικής κάθε
εποχής αλλά και των προκαταλήψεων που διαφορετικοί άνθρωποι
εκφράζουν σε διαφορετικούς καιρούς. Η τέχνη, συχνά ενοχλητική, δυσάρεστη,
ασυµβίβαστη προς το τρέχον γούστο, πορεύεται τον δικό της δρόµο της
δύσκολης επικοινωνίας, της δύσκολης επιβολής, της δύσκολης εµπλοκής
στα βλέµµατα και τις σκέψεις των ανθρώπων. Με άλλα λόγια η τέχνη
είναι κάτι που κερδίζεται µέσα από την αµοιβαία όσο και επώδυνη ωρίµανση
ποµπού και δέκτη.

Μικτή τεχνική, 90x115cm

Έµαθα από νωρίς να δυσπιστώ προς εκείνη την τέχνη, εκείνη την
έκφραση που αρέσει µε την πρώτη µατιά. Που ο δέκτης δεν
καταβάλλει ούτε καν την ήσσονα προσπάθεια για να κατανοήσει
και να συγκινηθεί. Μιλώ για την τέχνη που γοητεύει χωρίς τίµηµα
και που ο διάλογος ανάµεσα στον θεατή και την εικόνα έχει τόσο
απρόσκοπτη ροή ώστε να θυµίζει καταρροή. Κανένα εµπόδιο,
καµιά νοητική δυσκολία, κανένα αισθητικό παράδοξο. Σαν εκείνο
τον έρωτα που περνάει αµέσως στην σεξουαλική ολοκλήρωση
χωρίς ένα φιλί, ένα χάδι, την παραµικρή αµφιβολία. Αντιλαµβάνεστε
πως µια τέτοια σχέση ή ακόµα χειρότερα µια τέτοια τέχνη, λίγο
διαφέρει από την πορνική συναλλαγή.
Μικτή τεχνική, 100x100cm
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Μικτή τεχνική, 90x115cm
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Και στην περίπτωση του Λάκη Πατρασκίδη, ζωγραφική είναι εκείνη η
έκφραση που δεν παραδίδεται µε το πρώτο. Είναι εκείνο το οχυρό που
βρίσκεται, αν µου επιτρέπεται αυτή η λυρική παροµοίωση, σε
δυσπρόσιτο ύψωµα και όχι σε πατηµένη πεδιάδα. Γι αυτό και η
κατάκτησή του, είναι πολύ πιο ερεθιστική και πιο ενδιαφέρουσα αφού
δεν ρισκάρει µόνο ο ζωγράφος αλλά και ο θεατής. ∆εν θα προχωρήσω
λοιπόν µιλώντας για τη ζωγραφική του στις εύκολες κατατάξεις που
χρησιµοποιούµε ”οι ειδικοί” κατά την ένδον επικοινωνία µας, δηλαδή
χαρακτηρισµούς του τύπου Εξπρεσιονισµός, Νέα Παραστατικότητα,
Νεοεξπρεσιονισµός, Άγρια Ζωγραφική, Νέοι Άγριοι, Τρανσαβανγκάρντια
κ.λ.π. αλλά θα µιλήσω µε όρους ασφαλείς, κλασικούς.

Μικτή τεχνική, 100x120cm

Εδώ και µισόν αιώνα ο Λάκης Πατρασκίδης επανασυναρµολογεί µεθοδικά
τα πατροπαράδοτα διεστώτα της ζωγραφικής, τη φιγούρα, τον χώρο και
διερευνά τα όσα έχει να αφηγηθεί η φιγούρα εν χώρω και εν χρόνω.
Επειδή µέσα σε αυτήν την παραπλανητική απλότητα των οπτικών νοηµάτων
κορυφώνεται όλο το δράµα της εικόνας. Αλλά και κάθε παραστατικό
δράµα. ∆ηλαδή, το σώµα µε σάρκα και οστά, όχι το συµβολικό ή το
αφηρηµένο αλλά εκείνο το απόλυτα συγκεκριµένο που έχει αίµα από
καρµίνα και που το σκέπει ένας ουρανός από κοβάλτιο. Το σώµα-σήµα,
κορµί-κείµενο. Η ζωγραφική του Πατρασκίδη µοιάζει να θυµάται σήµερα
τις αρχέγονες σκηνές της Οµηρικής µάχης. Σώµατα που γυρεύουν τον
θάνατο πολεµώντας µέχρι τέλους για να κερδίσουν λίγα ψήγµατα
αθανασίας. Οι πίνακες του, µου φέρνουν στο νου τα τροµερά αγκαλιάσµατα
των αντριωµένων της Ιλιάδας αλλά και τα ερωτικά συµπλέγµατα από το
βιβλίο “Ιµερος και Κλινοπάλη” του Κωστή Παπαγιώργη. Επειδή τα
πράγµατα στην τέχνη πάντα πορεύονται µε έρωτα και µε θάνατον.
Ακαταπαύστως.
Μικτή τεχνική, 100x100cm
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Υπάρχει µια ζωγραφική που κρύβει τις πληγές της ύπαρξης από φόβο ή
υστεροβουλία. Il faut être absolument heureux. Αλλά υπάρχει και µια
ζωγραφική που αποκαλύπτει τις πληγές µε υπερηφάνεια προς γνώσιν,
θεωρίαν αλλά και ίασιν. Ιl faut être absolument modernes dans notre
mélancholie. Η τέχνη γίνεται έτσι ο δύσκολος τρόπος να µιλήσεις για
πράγµατα που φαίνονται εύκολα αλλά δεν είναι. Που οφείλεις να
εκτεθείς αν θέλεις να αποκτήσεις ένα µίνιµουµ αξιοπιστίας και να
παραγάγεις έργο το οποίο θα υπάρξει στο χρόνο. Σε βάρος της έωλης
επικαιρότητας ή του εφήµερου και υπέρ εκείνου του χρόνου που
στάλα-στάλα γίνεται ιστορία. Αφού τέχνη εν τέλει είναι να ψιθυρίσουµε
την απόλυτα προσωπική µας ιστορία στο αυτί της αιωνιότητας.
Αυτό µόνο!
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Μελάνια, 52x72cm

Στο τέλος θα σωθούµε µόνο οι τρυφεροί.
Η τρυφερότητα φτιάχνεται από ατσάλι…

Μ. Σ.
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Στη ζωγραφική του Λάκη Πατρασκίδη
παρατηρείται σταθερή ανέλιξη ενώ τηρούνται
αµετάβλητες οι αρχικές σταθερές: σώµατα
χωρίς πρόσωπα δηλαδή όλοι εµείς χωρίς τις
ανυπόφορες µάσκες του καθωσπρεπισµού ή
της συµβατικής επιβίωσης που συµπλέκονται,
συγκρούονται, ερωτεύονται, πληγώνονται,
παθιάζονται, ανασταίνονται, πεθαίνουν…
Πολεµιστές που παίρνουν δύναµη από τη γη
σαν τον Ανταίο, που φυτρώνουν από τα δόντια
του µυθικού δράκοντα και που θέλουν να
υπάρξουν µε φως, λάσπη και αέρα. Eν δε φάει
και όλεσσον, όπως διαβάζουµε να παρακαλεί
ο Αίας τον ∆ία στη ραψωδία Ρ της Ιλιάδας.
«Μέσα στο φως, κατάστρεψέ µας»! Ευκαιρία
λοιπόν για τον Πατρασκίδη να δουλέψει τα πιο
πικρά κίτρινα, τα πιο χοϊκά βιολέ, τις πιο
θερµές τέρες και όµπρες. Αλλά και να
ζωγραφίσει εραστές που φέρνουν τον έρωτά
τους στα χέρια σαν σφάγιο προς θυσία και
σαν λάφυρο µετά από µια κανιβαλική τελετή.
Επειδή στην ζωγραφική το κόκκινο χρώµα
είναι πολυτιµότερο από το αίµα και επειδή
κάθε ζωγραφική είναι µια κατάδυση, είτε στο
άπειρο του λευκού είτε στο άπειρο του
µαύρου. Σαν την κατάδυση του Οδυσσέα στον
Άδη, σαν µια Νέκυια των εικόνων. Αφού µόνο
µέσα από το σκοτάδι µπορεί να γεννηθεί το
φως.
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Σώµατα τέλος που βαρέθηκαν τις ψυχές τους, ψυχές που γδύθηκαν τα
σώµατά τους, η µοιραία Πιετά του καθενός µας. Η ζωγραφική εδώ
καθίσταται η αρχέγονη µήτρα που γεννοβολάει ακατάπαυστα εικόνες.
Που µας ξαναγεννά αιώνιους µέσα στην οδυνηρή φθαρτότητά µας.
Εικόνες που όσο και αν κρατιούνται από το παρελθόν, αχνοφωτίζουν
-το δυσκολότερο- σαν οπτικές προφητείες το µέλλον. Ένα µέλλον φύσει
δυσοίωνο. Αρκεί να µην φοβηθούµε να δούµε.....

Μελάνια, 75x55cm

Y.Γ. Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω θερµά από τη θέση αυτή τον
ρέκτη ∆ήµαρχο Αλίµου κ. Ανδρέα Κονδύλη για την θερµή συµπαράσταση και
τον ενθουσιασµό του, καθώς και την οµάδα του Trii για την άψογη
συνεργασία µας.

Μάνος Στεφανίδης
29-4-18

18

19

21

Θάνατος σηµαίνει να κληροδοτείς στους επόµενους
τα φαντάσµατα που κάποτε σε βασάνισαν…
Μελάνια, τέμπερες, 75x55cm
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Μ. Σ.
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Το απόλυτα εγκεφαλικό και το σχεδόν ενστικτώδες.
Το εγκεφαλικό στοιχείο το αυστηρά γραµµένο και κατασκευασµένο,
συνυπάρχει και λειτουργεί δραστικά µε το αυθόρµητο, το ενστικτώδες,
αυτό που µας ξεφεύγει λίγο ή πολύ από κάποια όρια, το απρόβλεπτο
που µας ξαφνιάζει δηµιουργεί όµως µε την αντίθεσή του αυτή,
ενδιαφέρουσα συγκρουσιακή σχέση διαλόγου που παράγει οξύτητα,
ένταση, ερωτική συµφωνία, πολεµική ισορροπία, δηµιουργία
συναισθηµάτων πρωτόγνωρων έξω από κανόνες προκάτ, ανοιχτό
ευτυχώς σε παρεµβάσεις απρόσµενες που στη διαδροµή θα
παρουσιαστούν αλλάζοντας πιθανώς την πορεία στα πράγµατα.
Η αρχική ιδέα είναι το ερέθισµα για να ξεκινήσουµε µια διαδικασία
αναζήτησης. Η µορφή δεν είναι δεδοµένη. Θα µας αποκαλυφθεί στο
ταξίδι µε παρεµβάσεις χώρων, υλικών και µιας συναισθηµατικής
φόρτισης που ενδεχοµένως θα οδηγήσει στη λύση την πιο εύστοχη, την πιο
ενδιαφέρουσα, την πιο δραστικά εκφραστική.
Τ. Π.
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Μελάνια, τέμπερες, 52x72cm

...Τραγούδησε την πάλη του µε τον θάνατο. Το δράµα του η
συνειδητοποίηση του γεγονότος από τότε που αισθάνεται, που
σκέπτεται, στα πρώτα του βήµατα.
Ερωτεύεται, δηµιουργεί, χαλαρώνει, έτσι µακραίνει το χρόνο.
Ξεχνά για λίγο και πάλι γνωρίζει ότι τον περιµένει κάπου στα
αλώνια ύπουλα και ίσως του επιφυλάσσει οδυνηρό τέλος που
εύχεται να µην είναι µακρύ. Αυτό το ελάχιστο, σηµαντικό τίποτα
στο απέραντο σύµπαν, συγκροτεί τις δυνάµεις του, υψώνει τη
φωνή του και αντιδρά. Κραυγάζει το γιατί, ευγνωµονεί για τον
έρωτα που έζησε και τραγούδησε σε όλο του τον βίο. Οι
ισορροπίες, µέσα απ' τις οποίες έδωσε νόηµα στη ζωή του, στις
συγκεκριµένες διαστάσεις, τις µετρήσιµες.
Τ. Π.
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Μελάνια, τέμπερες, 52x72cm

Μελάνια, τέμπερες, 52x72cm

Τα λόγια πάντα είναι ένα ψέµα,
µόνο η σιωπή λέει την αλήθεια
και η ζωγραφική συχνά επιβάλλει τη σιωπή…

Μ. Σ.
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Μελάνια, τέμπερες, 52x72cm
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Τα χρώµατα και οι ήχοι, πολυσήµαντα
εργαλεία διοχέτευσης εικόνων και
συναισθηµάτων, δίνουν άλλο νόηµα στη
δραµατική πεζότητα των πραγµάτων, των
γεγονότων, των στιγµών. Απαλύνουν ή
δυναµώνουν τη συγκίνηση. Εργαλεία που
δίνουν διάσταση στα πράγµατα και στο χρόνο.
Συνδιαλέγοµαι µαζί τους ταξιδεύοντας σε
χώρους µυστηριακούς, παρασυρόµενος
στη δίνη τους, µε το άρωµά τους, την
συγκίνησή τους, το νόηµά τους, αποκαλύπτοντας
έναν πλούτο ποικίλων δονήσεων του τυχαίου,
της µαγείας διεργασίας της ύλης.
Τ. Π.
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Ξεκίνησα στην ∆ράµα την πόλη που γεννήθηκα και συνειδητοποίησα την
ύπαρξή µου. Στα δεκαοκτώ µου, η απόφασή µου να κάνω πράξη την αγάπη
µου για την τέχνη σε δύσκολες εποχές, πήρε τον δρόµο της και µετά από πέντε
δηµιουργικά χρόνια στην ΑΣΚΤ στην Αθήνα, βρέθηκα στο Παρίσι, (άλλος
΄
πλανήτης για την εποχή), στην Ecole
des Beaux-Arts και όχι µόνο, όπου επί
επτά χρόνια ρούφηξα πολύτιµο υλικό πνευµατικό, εικόνες, δράσεις, συγκρούσεις,
διεκδικήσεις, µε πολλές συγκινήσεις. Έσκαψα βαθιά µέσα µου για αλήθειες και
στόχους. Εκεί ερωτεύτηκα τον άνθρωπο της ζωής µου, πολύτιµο σύντροφό
µου, την ζωγράφο Μ. Λεβεντάκου, που µου χάρισε τις δυό µας κόρες.
Πορευόµαστε δηµιουργικά ο καθένας µε τα οράµατά του, όσο οι καταστάσεις
γύρω µας το επιτρέπουν, αφού καθηµερινά µας πληγώνουν και κλονίζουν την
πίστη µας σε αξίες, που θεωρούσαµε στέρεες και ξεκάθαρες.
Με τους σπουδαστές στην ΑΣΚΤ όπου δίδαξα επί τριάντα δύο χρόνια, είχα
ουσιαστική επαφή καθώς το πειραµατικό στοιχείο, µας πρόσφερε διάλογο
δηµιουργικό, προκειµένου να συνειδητοποιήσουµε τον στόχο µας, πώς να τον
διερευνήσουµε και να δώσουµε την λύση. Ως Πρύτανης εργάστηκα για το
συµφέρον του ιδρύµατος, των φοιτητών, των δασκάλων, του διοικητικού
προσωπικού, την προβολή της σχολής, µε συνεχή παρουσία κρατώντας
ισορροπίες και διεκδικώντας τα καλύτερα για την άριστη λειτουργία και υψηλή
ποιότητα, µέσα από πνεύµα συνεννόησης και όχι συγκρούσεων. Το
δηµιουργικό µου κοµµάτι παραµένει ανοιχτό και χωρίς δεσµεύσεις για
επόµενα ταξίδια.
Τρ. Πατρασκίδης
Ζωγράφος
οµ. Καθηγητής της ΑΣΚΤ
π. Πρύτανης
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‘Οσο πιο πολύτιµο είναι ένα πράγµα
τόσο πιο πολύ βολεύεται ,
λαµποκοπώντας πάντα,
στην εκδοχή του ελάχιστου…

Μ. Σ.

Ο κατάλογος εκδόθηκε µε αφορµή την έκθεση ζωγραφικής
του Τριαντάφυλλου Πατρασκίδη

“Eν δε φάει και όλεσσον”

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλίμου
(Λεωφ. Ιωνίας 96)

&
στον χώρο τέχνης Τrii Art Hub

(Δράκου 9, Κουκάκι - μετρό Συγγρού-Φίξ)
Τηλ. 210 9210 333 - www.trii.gr

Ξεναγήσεις

Μάνος Στεφανίδης
Δάφνη Στεφανίδου
Παιδικό εργαστήριο

Αποστολία Σκλάβου - Χρήστος Αντωναρόπουλος
Πηνελόπη Παπαϊωάννου
Καλλιτεχνικός σχεδιασμός

Σοφία Παπαδοπούλου

(με εκτίμηση για τον δάσκαλο μου)

Εκτύπωση

Γιώργος Κωστόπουλος

Με την υποστήριξη του Δήμου Αλίμου
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∆ήμος Αλίμου

www.alimos.gov.gr

χώρος τέχνης
www.trii.gr

