


ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο σχεδιασµός της έκθεσης Τρισδιάστατη Κίνα - Εκθεση σύγχρονης κινεζικής τέχνης

είναι εµπνευσµένος από την αντίθεση και τη συνάντηση των πολιτισµών της Ελλάδας και
της Κίνας, οι οποίοι µε τη σειρά τους αποτελούν, αντίστοιχα, την κοιτίδα του δυτικού πο-
λιτισµού και του πολιτισµού της Απω Ανατολής. Ο νόµος της τρισδιάστατης προοπτικής
της Αρχαίας Ελλάδας και οι ανατολικές συµβολικές απεικονίσεις του χώρου που χρησι-
µοποιούσαν οι Κινέζοι καλλιτέχνες αποτελούσαν τις αφετηρίες της καλλιτεχνικής ανα-
παράστασης των δύο αρχαίων πολιτισµών. Οι δύο διαφορετικοί αυτοί τρόποι οπτικής
σκέψης διείσδυσαν σε όλες τις µορφές των δύο πολιτισµών. Ωστόσο, αφού η Αρχαία
Ελλάδα λειτούργησε γεωγραφικά ως πολιτιστική γέφυρα και σύνδεσµος µεταξύ της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου της Ασίας, η σύνθεση (;) των δύο πολιτισµών µάλλον υπερέβη τις
διαφορές τους.

Τα εκθέµατα που είναι ζωγραφισµένα µε τις παραδοσιακές τεχνικές, τις βασισµένες στο
µελάνι και τις νεροµπογιές, αλλά και τα λάδια, γλυπτά, βίντεο και κατασκευές, εστιάζουν
µε τα θέµατά τους στην έµπνευση και τις επιρροές του δυτικού πολιτισµού του βασι-
σµένου στην ελληνική κουλτούρα, καθώς και στην επιρροή του σύγχρονου πολιτισµού
στην σύγχρονη κινεζική τέχνη. Σκοπός της έκθεσης είναι να ξεναγήσει το κοινό ανοί-
γοντας τις πύλες του κινεζικού πολιτισµού και παρουσιάζοντας τα σταθερά σύµβολα
και θέµατα του δυτικού πολιτισµού µε τον µοναδικό τρόπο της visual art, απεικονίζον-
τας έτσι την «τρισδιάστατη» Κίνα µέσα από την προοπτική της visual art.

Ο Xu Lei ξετυλίγει µπροστά στα µάτια του κοινού απίστευτες ανατολικές ονειρικές πα-
ραστάσεις χρησιµοποιώντας τις πιο παραδοσιακές κινεζικές τεχνικές του µελανιού και
των υλικών µε βάση τις νεροµπογιές, καθώς και κλασικές δραµατικές πλοκές.  Ο Chen
Qi καταπιάνεται µε την εξερεύνηση της µοναδικής άνθισης της κινεζικής χαρακτικής στις
παραδοσιακές τεχνικές τις ξυλογλυπτικής, για να προχωρήσει στη χρήση των προανα-
φεροµένων τεχνικών στην εξερεύνηση της σύγχρονης µεθοδολογίας των κλασικών Κι-
νέζων φιλοσόφων. Ο Sui Jianguo δηµιουργεί τον µεταµοντέρνο νεοκλασικισµό σε
αντιπαράθεση µε τα παραδοσιακά αισθητικά κριτήρια µέσω του συνδυασµού των µον-
τέρνων Κινέζων κλασικών µε τους Αρχαίους Ελληνες - στις Μελέτες πάνω στην υφή του
ρουχισµού, που είναι από τα πλέον κλασικά έργα της κινεζικής σύγχρονης τέχνης.  Ο
Leng Jun εντάσσει το ελεύθερο πνεύµα της κινεζικής ζωγραφικής στο ρεαλιστικό ύφος
των λαδιών και αναβιώνει ένα κλασικό θέµα της ανατολικής τέχνης - το µπαµπού του
οποίου η διακριτική ευωδιά αναζωογονεί και διαπερνάει τον αέρα.  Ο Hu Jiancheng
αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των κλασικών κινέζων καλλιτεχνών στους πί-
νακές του που βρίθουν από ζωντανές λεπτοµέρειες. Η λεπτοµέρεια και ο πλούτος των
τεχνικών και των στοιχείων είναι σε τέλεια αρµονία µε τα ζωηρά χρώµατα των έργων,
καθιστώντας τους πίνακες γαλήνιους, αλλά ταυτόχρονα και µεγαλοπρεπείς, κλασσικούς
και όµως µοντέρνους.  Ο Liu Ye δηµιουργεί µορφές καρτούν µε το αυστηρό πνεύµα του
κλασικισµού έχοντας εµφυσήσει σε αυτές τα δικά του λεπτεπίλεπτα αισθήµατα και το
χαρακτηριστικό κινεζικό λεπτό χιούµορ.  Η Jia Difei χρησιµοποιεί την «γραµµική» τε-
χνική της κινεζικής τέχνης για να υπερβεί τους περιορισµούς που θέτει η χρήση της τε-
χνικής του λαδιού, και έτσι καταφέρνει να απεικονίσει τον κινεζικό εξπρεσιονισµό µε
την κινεζική µυθολογία. 



Ο Wu Yongping δηµιουργεί ένα γλυπτό της Αφροδίτης µε έναν ιδιόµορφο συνδυασµό
δυτικών και ανατολικών τεχνικών, χρησιµοποιώντας στοιχεία κλασικά και σύγχρονα.
Ο Kang Jianfei απεικονίζει µε πνεύµα την σύγχρονη ζωή των αστικών κέντρων της Κίνας
µέσω των φθηνών βιοµηχανικών προϊόντων, χρησιµοποιώντας την πλέον σοβαρή τε-
χνική της ξυλογλυπτικής και έτσι αποµονώνει το κάλλος της χαρακτικής σε αντικείµενα
της καθηµερινής χρήσης - έτσι ανασυγκροτεί «το νόηµα της τέχνης».  Ο Lv Miao µε αφη-
ρηµένο τρόπο ενσαρκώνει τα αριστουργήµατα της ανθρώπινης κοινωνίας, και απεικο-
νίζει την ευχάρι µετουσίωση του βιοµηχανικού πολιτισµού σε ορθολογικά, λεπτοµερή
γλυπτά, τα οποία ωστόσο µοιάζουν µε µορφές καρτούν.  Οι Chen Zhuo και Huang Keyi
εξερευνούσαν χρόνια το «Κινεζικό καρναβάλι». Το βίντεό τους που έχει διάρκεια πέντε
λεπτά είναι γεµάτα από κινεζικές γεύσεις και χρώµατα, και πέρα από την πολυχρωµία
και τη φασαρία, ο θεατής εντοπίζει κι ένα αίσθηµα λύπης και µοναξιάς. Οι χαρούµενες
φωνές που ακούγονται όλο και πιο µακρινές και το µικροσκοπικό αεροπλάνο στον ου-
ρανό µάς θυµίζουν ότι όλα είναι εφήµερα.

Η τρισδιάστατη τούτη έκθεση έρχεται σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς θεσµούς και
την αίσθηση που αφήνουν οι δύο διαστάσεις των κινεζικών εικαστικών τεχνών στην πα-
ραδοσιακή τους µορφή. Παραπέµπει ποικιλοτρόπως περισσότερο στην ιδιαίτερη αντί-
ληψη του χώρου, στις πολλαπλές προοπτικές της κινεζικής τέχνης, στο φιλοσοφικό της
υπόβαθρο, στην πραγµατική και υπέροχη Κίνα... παρά στην αποσπασµατική και συµ-
βολική Κίνα που συναντούµε στις παραδοσιακές δυτικές θεωρίες.
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Δημιουργός Chen Qi

Water No.5 
2008 
Woodcut 
60×100cm



Δημιουργός

Kafr Lilies
2005
Oil on Canvas
164×40cm

Hu Jiancheng



Δημιουργός Jia Difei

Drawing of Embarrassment-Opera with Bicycle
2009
Oil on Canvas
165×145cm



Δημιουργός Kang Jianfei

Landscape on Box File
2009
Woodcut on Box File
30×50cm×6



Δημιουργός Leng Jun

Fragrant Rain
2007
Oil on Canvas
140×50cm



Δημιουργός Chen Qi

Wow 
2005 
Silkscreen 
100×77cm



Δημιουργός Lv Miao

Blade Peak No.3
2009
Laser Cutting on Acrylic, Car Lacquer, Blade
220×120 cm



Δημιουργός Sui Jianguo

Discobolus 
1999
Bronze
60×30×25cm



Δημιουργός Wu Yongping

Making History
2004
Ceramic Chips and Resin
66×37 ×30cm



Δημιουργός Xu Lei

World Pool
2006
Chinese Ink and Mineral Color on Paper
65×120cm



Δημιουργός Cheng Zhuo &

Huang Hwyi

Chinese Carnival No.10
2008
Video 5’10’’
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