GENERATIONS

Οι Ζλλθνεσ δθμιουργοί των δεκαετιϊν ’60-‘80 επθρζαςαν ανεξίτθλα το εικαςτικό αποτφπωμα τθσ ελλθνικισ
πραγματικότθτασ μζχρι και ςιμερα. Υπιρξαν κοινωνοί τθσ νεωτερικότθτασ, των νζων επαναςτατικϊν ρευμάτων
ςτθν τζχνθ εκείνθ τθν εποχι και παρά το πολιτιςμικό ςοκ τθσ Χοφντασ που ζκεςε πριν απ’όλα ςτο γφψο τθν
αιςκθτικι και τθν επαφι με τα τεκταινόμενα ςε Ευρϊπθ κι Αμερικι, ιταν αναμφίβολα οι πρϊτοι που τόλμθςαν να
βάλουν ζνα οριςτικό τζλοσ ςτθν εςωςτρζφεια και τθν ψευδεπίγραφθ ελλθνικότθτα που χαρακτιριηε τότε τα
εγχϊρια πολιτιςτικά δρϊμενα.
Συμμετείχαν δυναμικά ςτθν διεκνι εικαςτικι ςκθνι, κυρίωσ τθν Ευρωπαϊκι, διαμορφϊνοντασ μια νζα εικαςτικι
ταυτότθτα που γεφτθκε τουσ καρποφσ του Γαλλικοφ Μάθ και ςαγθνεφτθκε από τθν γοθτεία τθν αμφιςβιτθςθσ, τθσ
ριξθσ με τθν εξουςία, τθν ςεξουαλικι επανάςταςθ, τθν ανατροπι, τθν Ουτοπία.
Αυτζσ οι νζεσ γενιζσ καλλιτεχνϊν, που διζκεταν ζνα νζο εικαςτικό αφιγθμα με τολμθρά πολλζσ φορζσ ανοίγματα,
αφουγκράςτθκαν τα διεκνι ρεφματα, πάλεψαν ανάμεςα ςτθν αφαίρεςθ και το ρεαλιςμό, τθν μορφι και τθν
αποδόμθςθ τθσ, τθν δυναμικι τθσ γραφισ, το δίλλθμα τθσ αφιγθςθσ ι τθν πλιρθ άρνθςθ τθσ, πειραματίςτθκαν με
τθν performance, τον χϊρο και τθν εγκατάςταςθ, μετζτρεψαν κριτικά τον καταναλωτιςμό τθσ κοινωνίασ ςε τζχνθ.
Ταυτόχρονα εναντιϊκθκαν ςτον εμπορευματικό χαρακτιρα τθσ τζχνθσ, το κφκλωμα των γκαλερί, τον ακαδθμαϊςμό
ςτισ ςχολζσ Καλϊν Τεχνϊν.
Στισ δεκαετίεσ που ακολοφκθςαν, όταν τα άνκθ τθσ Επανάςταςθσ μαράκθκαν, επζςτρεψε ο μικροαςτιςμόσ, ο
ςυντθρθτιςμόσ, θ κανονικότθτα, ο ατομικιςμόσ, το ιδεϊδεσ τθσ ευδαιμονίασ και οι κανόνεσ τθσ αγοράσ
επεκράτθςαν πάνω ςτθν τζχνθ με τθν γιγάντωςθ του κφρουσ των γκαλερί. Τα φαινόμενα αυτά, ςυνοδευόμενα με
ζναν διάχυτο λαϊκιςμό ςτθν πολιτικι, αποηθτοφν από τθν τζχνθ ζναν κακαρά διακοςμθτικό ρόλο ενϊ θ
νεωτερικότθτα κα εξαντλθκεί ςτθν παραγωγι εικαςτικϊν προϊόντων που κα ανταποκρίνεται ευχάριςτα ςτθν
αιςκθτικι τθσ εποχισ. Παράλλθλα υπάρχει μια γενικευμζνθ ανάγκθ κεςμοποίθςθσ του ρόλου τθσ τζχνθσ ϊςτε να
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ ενόσ ευρφτερου κοινωνικοφ πλαιςίου. Στθν ελλθνικι τζχνθ βζβαια το ευτφχθμα ιταν ότι
τα φαινόμενα αυτά παρατθρικθκαν με μια ςχετικι κακυςτζρθςθ ενϊ παράλλθλα κάποιοι από τουσ καλλιτζχνεσ
που δραςτθριοποιικθκαν τισ δεκαετίεσ που προθγικθκαν ςτελζχωςαν τθν ΑΣΚΤ και ςυνζβαλλαν ςτθν άμεςθ
αποςυντθρικοποίθςθ τθσ.
Οι νζεσ γενιζσ εικαςτικϊν από το 90 μζχρι και ςιμερα αναμφίβολα βρζκθκαν μπροςτά ςε πολλαπλά υπαρξιακά
διλλιματα κακϊσ υπιρχε θ αίςκθςθ ότι όλα ζχουν ιδθ ειπωκεί πιο πριν από μια γενιά καλλιτεχνϊν όπου υπιρχε θ
αίςκθςθ ότι όλα επιτρζπονται. Παράλλθλα θ κρίςθ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ζδραςε καταλυτικά κακϊσ περάςαμε
από το κακεςτϊσ τθσ υπερκατανάλωςθσ ςτθν αναηιτθςθ των απαραίτθτων για τθν επιβίωςθ ενϊ παράλλθλα οι
εικαςτικοί κεςμοί ακολουκϊντασ το πολιτικό ςφςτθμα ανατινάχκθκαν εκ βάκρων.

Κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ μεγάλθσ μετάβαςθσ γίναμε παρατθρθτζσ μιασ ςυνολικισ ανακεϊρθςθσ τθσ τζχνθσ με
εικαςτικά αποτελζςματα που παραπζμπουν ςε όλα τα ςτάδια τθσ ιςτορίασ τθσ ξεκινϊντασ από τθν τζχνθ του
ανκρϊπου των ςπθλαίων μζχρι τισ αναφορζσ ςτθν χριςθ τθσ πιο υπερςφγχρονθσ τεχνολογίασ.
Παρατθρικθκε θ αναςφςταςθ τθσ performance ωσ εργαλείο προςζγγιςθσ, θ εκτεταμζνθ χρθςιμοποίθςθ τθσ
ζννοιασ του αρχείου, οι διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ που δίνει το βίντεο, θ εκμετάλλευςθ τθσ δφναμθσ των εικόνων
ςτθν εποχι μασ, θ ςθμαςία τθσ πλθροφορίασ και τθσ ζννοιασ του παρόντοσ, θ επαναδιαπραγμάτευςθ του χϊρου
και τθσ εγκατάςταςθσ. Η ζννοια τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ ενόσ ζργου τζχνθσ από ςθμείο προβλθματιςμοφ των
παλαιότερων γενεϊν γενικεφτθκε και ζγινε κανόνασ από τουσ νζουσ εικαςτικοφσ. Δίνεται ακόμα μεγαλφτερθ
ςθμαςία ςε κάκε είδουσ υλικά και τθσ αίςκθςθσ που αποπνζουν, υπάρχει ζμφαςθ ςτο πρωτογενζσ ςυναίςκθμα, τα
ςφμβολα, ςτθν ωμι ενίοτε ευκεία καταγραφι των καταςτάςεων.

Τθν ίδια ςτιγμι παρατθρείται μια μίμθςθ κατακτιςεων και πειραματιςμϊν των παλαιότερων ςε όςα
προαναφζρκθκαν ςτο πλαίςιο μιασ επαναδιατφπωςθσ με πιο ςφγχρονουσ όρουσ. Αν ςτθν πρϊτθ γενιά καλλιτεχνϊν
διαπιςτϊνεται μια περιςςότερο ποιθτικι ι επαναςτατικι κεϊρθςθ των πραγμάτων που ζχει ωσ αποτζλεςμα μια
εννοιολογικι καταγραφι και εμμονι ςτο ουςιϊδεσ θ δεφτερθ γενιά χρεϊνεται από τθν μια πλευρά μια ενςτικτϊδθ
αποτφπωςθ τθσ ματαιότθτασ και τθσ μελαγχολίασ των καιρϊν μασ, αλλά και από τθν άλλθ μια αναρχικι
πολυφωνικι ηωντάνια γεμάτθ φανταςία.
ΥΓ. Ιδιαίτερθσ μνείασ αξίηει θ Δθμοτικι Πινακοκικθ Μαλεβιηίου και το Οινοποιείο Διγενάκθ που αναλαμβάνουν να
προάγουν και ςτθν περιφζρεια ςφγχρονα εικαςτικά δρϊμενα όπωσ αυτι τθν πρωτοβουλία τθσ Ομάδασ ΔΙΠΟΛΑ
κακϊσ και ςτθν πολφτιμθ ςυμβολι τθσ Γκαλερί Λόλα Νικολάου και τθν ευγενικι παροχι τθσ Roma Gallery.
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GENERATIONS

Greek creators of the 60s – 80s indelibly influenced the visual art imprint of the Greek reality up until today. They
were the main participants of modernity, of the new revolutionary trends in art of that era and despite the junta’s
cultural shock that first of all tied up aesthetics and the contact of what was happening in Europe and America, they
were undoubtedly the first that had the nerve to put an end to introversion and falsely Greek character of domestic
cultural events.
They vigorously participated to the international art scene, mainly European, shaping the new visual art identity
which tasted what came to fruition from French May, captivated by the charm of dispute, the break from power, the
sexual revolution, the overthrow, the Utopie.
These new generations of artists, that had a new visual art narrative, frequently daring opened up, listened to
international trends, fought between abstraction and realism, form and deconstruction, dynamics of writing, the
dilemma or the total denial of narrative, experimented with performance, space and installation, they converted
critically society’s consumerism into art. At the same time, they went against commercialization of art, gallery
networks, academicism in the Schools of Fine Art.

Following decades, when the flowers of revolution wilted and with the comeback of petty bourgeoisie, conservatism,
regularity, individualism, the ideal of prosperity and the rules of the market dominated over art, especially through
the enlargement of galleries. These phenomena, combined with an expansive populism in politics, demand from art
a decorative role while modernity will be depleted in the production of visual art products that only correspond, with
a pleasant way, to the aesthetics of the epoch. At the same time, became general need
the institutionalization of the role of art in a way that could meet the demands of a broader social framework.
Of course, in Greek art it was a lucky thing that these phenomena were observed with a relative delay, while some
artists, that were active the decades preceding, staffed Greek Fine Art School and contributed to the immediate deconservatization of it.
The new generations of artists from the 90’s until today undoubtedly faced multiple existential dilemmas as there
was a feeling that everything had already been said from the previous generation of artists, where there was a sense
that everything was permitted. All together, the last decade crisis acted as a catalyst as we went from the status quo
of over consumption to the search of the essentials to survive, while artistic institutions were blown up such as the
political system.
During this great transition we became observers of a whole revision of art with visual results that refer to all stages
of its history starting from caveman art dating to prehistoric times until what is mention with the use of
sophosticated technology.
It has been noticed the re-establishment of performance as a tool of approach, the extensive use of the concept of
archive, the expanded capabilities provided by video, the exploitation of the power of images in our era, the
importance of information and the concept of the present, the re-negotiation of space and of the installation. The
meaning of the production process of a work of art, as an indication of questioning from older generations, became
general and model for new visual artists. It is given greater importance to all kinds of materials and the sense that
exude, there is an emphasis on the primary emotion, the symbols, the sometimes raw and direct record of situations.
At the same time is being observed an imitation of achievements and experimentation of previous generations on
what was mentioned before in the context of a restatement with modern terms. Whether at the first generation of
artists is being established a poetic or revolutionary observation of matters, that results in a conceptual recording
and obsession with the fundamental, the second generation is charged on the one hand with an impulsive
impression of vanity and melancholy of our time and on the other with an anarchist polyphonous vividness full of
imagination.
PS. Special mention should be made to Municipal Gallery Malevizi and Digenaki Winery which undertake the regional
promotion of modern visual art events such as the initiative of DIPOLA ART GROUP and the valuable contribution of
the Lola Nikolaou Gallery and Roma Gallery courtesy.

