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Living For Today 
To enigami είναι µια άγνωστη λέξη, µια δυσαρµονία. 

Το enigami σχολιάζει σαρκαστικά την αθωότητα παλαιότερων δεκαετιών, όταν 
πιστεύαµε πως µε ροµαντισµό και θέληση όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη θα 
ζουν ειρηνικά, απαλλαγµένοι από θρησκευτικά πάθη, εθνικές µισαλλοδοξίες και 
οικονοµικές εξαρτήσεις. 

Το enigami είναι αυτό που ονειρευτήκαµε και δεν έγινε πραγµατικό. Είναι 
µια τροµακτική λέξη που υπαινίσσεται τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις για τα 
επερχόµενα: ανθρώπους που σκοτώνουν κι ανθρώπους που πεθαίνουν, κράτη 
που κλείνουν σύνορα, πολέµους για ανύπαρκτες θέσεις σε υποτιθέµενους 
παράδεισους, γήινους και υπεργήινους. 

Το enigami µας θυµίζει ότι η ιστορία µας κάνει κύκλους, γυρίζει απρόβλεπτα στο 
σηµείο που είχαµε πιστέψει πως δεν υπάρχει πια. 

Το Enigami µας το παρουσιάζουν τρεις καλλιτέχνες: ο Ανδρέας Βούσουρας, 
ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Νίκος Σεπετζόγλου. Καταγράφουν την 
ανθρώπινη συντριβή, τη µαταίωση των ανθρωπιστικών οραµάτων, την απάνθρωπη 
συµπεριφορά. Όµως, ταυτόχρονα µιλούν και για το αύριο µ’ έναν ξεκάθαρο 
τρόπο. Κατονοµάζουν τις αιτίες της συντριβής, της σταδιακής καταρράκωσης 
του ευρωπαϊκού οράµατος, της επιβολής του πιο στυγνού καπιταλισµού. 
Μετατρέπουν το ιδιωτικό σε δηµόσιο και τον φόβο σε φωνή. 

Γι’ αυτό το enigami είναι µαζί κι ένα ξόρκι. Κρατά καλά κρυµµένο το όνειρο 
και καλεί σε επανασύσταση. Κι η βάρκα ανασύρεται από τα συντρίµµια, 
ανακατασκευάζεται και γίνεται µια παράξενη κιβωτός που µας θυµίζει επίµονα 
αλλά και κάπως ονειροπόλα πως δεν ταξιδεύουµε µόνοι. 

Ευχαριστίες στους καλλιτέχνες Ανδρέα Βούσουρα, Αντώνη Παπαδόπουλο και 
Νίκο Σεπετζόγλου για αυτά τα έργα τους, ευχαριστίες και στους επιµελητές του 
ΚΜΣΤ, Γιάννη Μπόλη και ∆όµνα Γούναρη που µας τα συστήνουν.

Μαρία Τσαντσάνογλου

∆ιευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Living for Today
Enigami is an unknown word, a dissonance.

Enigami sarcastically comments the innocence of earlier times, when we believed 
that romantic spirit and will are enough to make all the people of the planet 
to live in peace, free from religious passions, ethnic intolerance and economic 
dependencies.

Enigami is what we dreamed about and did not become real. It is a scary word 
that suggests the most ominous predictions for the upcoming: people who kill 
and people who die, countries that close borders, wars for nonexistent places in 
supposed heavens on earth and over earth.

Enigami reminds us that our history makes circles; it turns unpredictably to the 
point where we had believed that it no longer exists.

Enigami is presented by three artists: Antonis Papadopoulos, Nikos Sepetzoglou 
and Andreas Voussouras. They record human crash, frustration of humanitarian 
visions, inhuman behavior. But at the same time they speak clearly about the 
next day. They identify the causes of the crash, the gradual debasement of the 
European vision, the imposition of the most brutal capitalism. They transform 
private into public and fear into voice.

This is why enigami is also a spell. It keeps the dream well hidden and calls for 
reconstitution. And finally the boat is pulled from wreckage, it gets reconstructed 
and becomes a strange ark which reminds us insistently and somewhat dreamily 
that we are not lonely travelers.

Our gratitude to the artists Antonis Papadopoulos, Nikos Sepetzoglou and 
Andreas Voussouras for their works and many thanks to the curators of the SMCA, 
Yiannis Bolis and Domna Gounari who recommend them to us.

Maria Tsantsanoglou

Director of the State Museum of Contemporary Art



Imagine – Enigami – Re-Imagine 
The Contemporary Art Center of Thessaloniki constantly focuses on that kind of 
artistic production that listens carefully and communes with the social reality, its 
evolution and contradictions. Therefore we are very eager to host the Enigami 
exhibition including works by Andreas Voussouras, Nikos Sepetzoglou and 
Antonis Papadopoulos. At a time when we are daily bombarded with bad 
news, we have conciliated –as consumers of images– with a dystopic view of the 
future and a “twisted”, as one could call it, anticipation of increasingly dramatic 
developments. If we think about the backwards spelling of the word imagine 
–which refers to John Lennon’s song symbolizing social solidarity and peaceful 
coexistence– to enigami, we’ll note that the curators’ (Yiannis Bolis and Domna 
Gounari) approach of the artists’ work is focused on the relinquish of expectations 
and effort for a better future given the obvious despair. But this is only a first 
reading of the context; history demonstrates that in every dystopia lies a hint of a 
utopian idea. Besides, for certain people dystopia is only a utopia gone astray 
and in the end, whether optimistic or pessimistic predictions prevail, utopias and 
dystopias are nothing more than a reversed perspective of the present. All sorts of 
eu-/dys-/u-topias, taking the form of science fiction essays, political contemplation, 
films, narratives, or visual compositions, rather refer to the problems and needs 
of the ones that created them than to an imaginary construction of an ideal or 
undesirable future. In Antonis Papadopoulos’ dark painterly constructions, in 
Andreas Voussouras’ absurd sculptural assimilations, in Nikos Sepetzoglou’s 
inventive survival uniforms and transit vessels the choice is ours to make; we 
can –provided that we want to– limit the perception of artworks on the trail of 
a fragmented and bizarre space backdrop that reflects our inability to move 
forward without a compass and an horizon. But if we continue to believe in our 
ability to comprehend, analyze and compose in order to overcome the seemingly 
insuperable difficulties of the present, then we must trust the artistic inventiveness 
for the valuable alternative view it offers at the very moment of inspired critical 
thinking when necessity gives way to transcendence. 

 Syrago Tsiara

Director of the Contemporary Art Center of Thessaloniki

Imagine – Enigami – Re-imagine 
Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης είναι σταθερά προσανατολισµένο στην 
καλλιτεχνική δηµιουργία που αφουγκράζεται και συνοµιλεί µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα στην εξέλιξη και τις αντιφάσεις της, γι’ αυτό και υποδέχεται µε 
χαρά την έκθεση µε τίτλο Enigami των τριών εικαστικών καλλιτεχνών Ανδρέα 
Βούσουρα, Νίκου Σεπετζόγλου και Αντώνη Παπαδόπουλου. Σε µια εποχή που 
η επικαιρότητα είναι τόσο καταιγιστική µε αρνητικές κυρίως ειδήσεις, έχουµε 
συµφιλιωθεί ως καταναλωτές εικόνων µε τη δυστοπική θεώρηση του µέλλοντος, 
τη «διεστραµµένη» θα ‘λεγε κανείς αναµονή όλο και πιο δραµατικών εξελίξεων. 
Εάν σταθούµε στη µετατροπή της λέξης imagine –που παραπέµπει στο γνωστό 
τραγούδι-σύµβολο της κοινωνικής αλληλεγγύης και ειρηνικής συνύπαρξης του 
John Lenon– σε enigami στον τίτλο της έκθεσης, θα υποθέσουµε ότι η επιµελητική 
προσέγγιση του Γιάννη Μπόλη και της ∆όµνας Γούναρη στο έργο των τριών 
καλλιτεχνών εστιάστηκε στη διάψευση της προσδοκίας και την εγκατάλειψη της 
προσπάθειας για ένα καλύτερο µέλλον, ενόψει της διάχυτης απόγνωσης. Αυτή 
όµως είναι µια πρώτη ανάγνωση στην οποία µας ωθούν τα συγκείµενα. Η ιστορία 
δείχνει ότι µέσα σε κάθε δυστοπία κρύβονται τα ίχνη κάποιας ουτοπικής σκέψης· 
για ορισµένους άλλωστε η δυστοπία δεν είναι παρά µια ουτοπία που ξεστράτισε, 
και, εν τέλει, είτε υπερτερούν οι αισιόδοξες, είτε οι απαισιόδοξες προβλέψεις, 
οι ουτοπίες και οι δυστοπίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια αντεστραµµένη 
οπτική του εκάστοτε παρόντος. Με τη µορφή δοκιµίων επιστηµονικής φαντασίας, 
πολιτικού στοχασµού, κινηµατογραφικών ταινιών, λογοτεχνικών αφηγήσεων ή 
εικαστικών συνθέσεων, οι κάθε είδους ευ-δυσ-ου-τοπίες, λένε πολύ περισσότερα 
για τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ανθρώπων που τα επινόησαν, παρά 
για τον υποτιθέµενο σχεδιασµό ενός ιδεατού ή ενός απευκταίου µέλλοντος. 
Στα σκοτεινά ζωγραφικά αρχιτεκτονήµατα του Αντώνη Παπαδόπουλου, τα 
παράλογα γλυπτικά συνταιριάσµατα του Ανδρέα Βούσουρα και τις ευφάνταστες 
στολές επιβίωσης ή τα σκάφη διέλευσης του Νίκου Σεπετζόγλου, η επιλογή 
παραµένει ανοιχτή: µπορούµε, εάν θέλουµε, να περιορίσουµε την πρόσληψη 
των εικαστικών έργων στα ίχνη ενός κατακερµατισµένου και αλλοπρόσαλλου 
σκηνικού χώρου που αντικατοπτρίζει την αδυναµία µας να πορευτούµε χωρίς 
πυξίδα και προοπτική. Εάν όµως συνεχίζουµε να πιστεύουµε στην ικανότητα του 
ανθρώπου να κατανοεί, να αναλύει και να συνθέτει µε στόχο να ξεπεράσει τις 
φαινοµενικά ανυπέρβλητες δυσχέρειες του παρόντος, τότε δεν µπορούµε παρά 
να εµπιστευτούµε την καλλιτεχνική επινοητικότητα για την πολύτιµη εναλλακτική 
θέαση που µας προσφέρει, τη στιγµή του εµπνευσµένου κριτικού αναστοχασµού, 
όταν η αναγκαιότητα δίνει τη θέση της στην υπέρβαση. 

Συραγώ Τσιάρα

∆ιευθύντρια Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης



Enigami
Στον πυρήνα της έκθεσης, ο τίτλος της οποίας 
(Enigami) διαβάζει ανάποδα το εµβληµατι-
κό τραγούδι-ύµνο στην ειρηνική συνύπαρξη 
(Imagine) του John Lennon, βρίσκονται οι 
έννοιες της ανατροπής και της διάψευσης στη 
σηµερινή αντιφατική και πολύπλοκη συγκυρία 
της µετάβασης και της αστάθειας, όπου οι 
πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές δοµές του 
παρελθόντος κατακρηµνίζονται σ’ έναν κόσµο 
ο οποίος έχει απολέσει τις σταθερές, τις αξίες 
και τα σηµεία αναφοράς του, εντείνοντας τα 
αδιέξοδα και τις ανισότητες, τις δυσαρµονίες 
και τις διαχωριστικές γραµµές, αλλά, παράλ-
ληλα, ορίζοντας εκ νέου την παρεµβατικότητα, 
τη δηµιουργικότητα, την αλληλεγγύη και την 
ενότητα. Οι Ανδρέας Βούσουρας, Αντώνης Πα-
παδόπουλος και Νίκος Σεπετζόγλου έρχονται 
να «αφηγηθούν» µια ιστορία προσωπικών και 
συλλογικών βιωµάτων, µια ιστορία που θέτει 
κοσµοθεωρητικές και φιλοσοφικές έννοιες ή 
µια ιστορία που άπτεται σύγχρονων προβληµα-
τισµών και ζητηµάτων. Εγκαταστάσεις, διαδρα-
στικές κατασκευές, γλυπτά, βίντεο, σχέδια και 
ζωγραφικές συνθέσεις συνοµιλούν µεταξύ 
τους και αντιπαρατίθενται, άλλοτε µε άµεσο 
και άλλοτε µε υπαινικτικό τρόπο, για φλέγοντα 
θέµατα της πραγµατικότητας, ενεργοποιώντας 
την πρωταρχική ιδιότητα της σύγχρονης τέχνης 
να κριτικάρει και να προτείνει νέους τρόπους 
πρόσληψης και αντιµετώπισης των κρίσιµων 
αυτών δεδοµένων. 
Αιρετικός και ανατρεπτικός, µε µια µοναδική 
διάθεση βεβήλωσης συµβόλων και παραδε-
δοµένων αξιών, θρησκευτικών και κοινωνικών-
πολιτικών συµβάσεων αλλά, ωστόσο, και µε 
µια εξαιρετική αίσθηση του χιούµορ, ο Αν-
δρέας Βούσουρας προτείνει και καταθέτει µια 
πολλαπλή σύνθεση εικόνων, εντυπώσεων και 
καταστάσεων, ένα εικαστικό περιβάλλον, µεστό 
σε περιεχόµενο, συνδηλώσεις και πολλαπλές 
αναγνώσεις, προσεγγίζοντας και καταγράφο-
ντας τις κρίσιµες στιγµές της συντριβής και της 
καθόδου σε µια ισοπεδωτική εποχή όπου ο 
άνθρωπος καλείται να επαναπροσδιορίσει το 
σήµερα και να στοχαστεί τη µετάβασή του στο 
αύριο. Συναισθηµατικά φορτισµένες µαρτυρίες, 
ρεαλιστικές καταγραφές και εικονικά τεκµήρια 
ενός γοργά µεταβαλλόµενου κόσµου επιβάλλο-
νται στα έργα του µε τα υλικά που χρησιµοποιεί 
(κατά κύριο λόγο υπολείµµατα-σπαράγµατα 
παλιών αντικειµένων ή ready-mades) να 
διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην 
εκτεταµένη εγκατάστασή του στον χώρο µε 
τίτλο All Tomorrow’s Parties, τα παιδικά ρούχα, 
αναρτηµένα σε παράταξη σαν απροσδόκητα 
τοτέµ-σκελετοί, ορίζουν µια δυστοπική θεώρηση 

για όλες εκείνες τις νέες γενιές, που, µε δρα-
µατικό τρόπο, αντιµετωπίζουν την αναίρεση της 
όποιας αισιοδοξίας και ελπίδας για το µέλλον 
τους µέσα στις σύγχρονες πραγµατικότητες που 
καλούνται να ζήσουν και να επιβιώσουν.
Ο Βούσουρας αναφέρεται στην ακύρωση 
και τη σταδιακή κατάρρευση των κοινωνικών, 
ιδεολογικών και πολιτικών διεκδικήσεων των 
δεκαετιών του 1960 και 1970. Ο εθισµός στην 
κατανάλωση και ο εφησυχασµός σε µια πλα-
σµατική ευφορία, οι νοσηρές και παθογενείς 
συµπεριφορές, οι βίαιες πολιτικές πρακτικές, 
η «ανάπηρη» δηµοκρατία και τα διαρκώς εντει-
νόµενα φαινόµενα εκφασισµού της κοινωνίας, 
εντοπίζονται στο επίκεντρο της δουλειάς και του 
προβληµατισµού του. Κοινωνική και πολιτική 
διάσταση, πολιτισµική ιστορία και βιωµατική 
άποψη καθοδηγούν τη στάση του και κατοχυ-
ρώνουν τη βάση πάνω στην οποία στήνεται και 
οργανώνεται το έργο του. Οι ουτοπίες έχουν 
χαθεί, οι ιδεολογίες έχουν εκπέσει. Στην Εισα-
γωγή στον Max Weber, ο Βούσουρας σχολιάζει 
και παρωδεί, προβάλλοντας στο σήµερα, τη 
θέση του διάσηµου Γερµανού κοινωνιολόγου 
και πολιτικού οικονοµολόγου για τη σύνδεση 
της προτεσταντικής ηθικής µε το πνεύµα του 
καπιταλισµού, ενώ στην Ιστορία του Ευρωπαϊκού 
Πνεύματος βανδαλίζει τους τόµους του οµότιτ-
λου συγγράµµατος του ακαδηµαϊκού Παναγιώ-
τη Κανελλόπουλου, µέσα σ’ ένα «περιβάλλον» 
µικροαστικής, συντηρητικής αισθητικής και 
πορνογραφικού υλικού. Ο τίτλος της σύνθεσης 
Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξορία (παράφραση του 
θεατρικού έργου του Ροζέ Βιτράκ Βικτόρ ή τα 
παιδιά στην εξουσία), παραπέµπει στον Ρώσο 
επαναστάτη Βικτόρ Σερζ, ο οποίος πέρασε το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του κυνηγηµένος, 
πεθαίνοντας εξόριστος στο Μεξικό, πιστός 
έως το τέλος στις αρχές του σοσιαλισµού. Το 
αγκαθωτό, στις λαβές του, σφυροδρέπανο 
επέχει τη θέση ενός απροσδόκητου µνηµείου. 
Το σύµβολο υπονοµεύεται, εικονοποιώντας 
µε τον πιο αιχµηρό, οδυνηρό και σαρκαστικό 
τρόπο τη µαταίωση της µεγάλης ουτοπίας, τη 
µετάβαση στον τρόµο και τον ολοκληρωτι-
σµό της σταλινικής περιόδου. Τα πληγωµένα, 
διαψευσµένα και εν τέλει γκρεµισµένα οράµατα 
και συνθήµατα της αριστεράς γιγαντώνουν τους 
νόµους της ελεύθερης αγοράς, µεταλλάσουν 
τη συλλογικότητα σε µια ερµητικά αποµονωµένη 
ατοµικότητα, εντείνουν το κράτος του φόβου 
και της απειλής, του κυνισµού και της διαρκούς 
ανασφάλειας. Και ο κόσµος γίνεται ολοένα και 
πιο άγριος, τροµακτικός και επικίνδυνος. Και 
οι πρόσφυγες συνεχίζουν να εγκλωβίζονται 
ανάµεσα σε συρµατοπλέγµατα και διπλωµατικές 
συνθήκες και αποφάσεις, να πληγώνονται και 
να υποφέρουν, ξένοι ανάµεσα σε ξένους. Και 

Enigami
The core of this exhibition –Enigami is a 
reverse reading of John Lennon’s emblematic 
song Imagine, an anthem of peaceful 
coexistence– lies in the concepts of reversal 
and frustration in today’s contradictory and 
complex setting of transition and instability, in 
a time witnessing the collapse of traditional 
political, social and ideological structures, in a 
world that has lost its constants, bearings and 
values, exacerbating impasses, inequalities, 
dissonances and fault lines, but also one 
that is redefining interventionism, creativity, 
solidarity and cohesion. Andreas Vousouras, 
Antonis Papadopoulos and Nikos Sepetzoglou 
“narrate” a story of personal and collective 
experiences, one that touches on paradigms 
and philosophical concepts, a story that raises 
contemporary issues and concerns. Installations, 
interactive constructions, sculptures, videos, 
drawings and painting compositions converse 
with and confront each other, explicitly 
and implicitly, raising crucial real-life issues, 
energising the quintessential quality of 
contemporary art to both critique the failings 
of and propose new ways of conceiving and 
dealing with these crucial issues. 
A heretical and ground-breaking artist, known for 
his relentless desecration of symbols, established 
values, and religious and sociopolitical 
conventions –but also for his exceptional sense 
of humour– Andreas Vousouras presents a 
complex composition of images, impressions 
and situations, an artistic environment that is ripe 
with content, connotations and multiple readings, 
studying and recording the crucial moments of 
collapse, of the moment when man crash-landed 
on an era that demolishes everything. His works 
urge us to redefine the present and ponder on 
our transition to the future. Emotionally loaded 
testimonies, realistic depictions and virtual 
evidence of our rapidly transforming world are 
some of the materials the artist uses (mainly 
scraps-fragments of old objects or ready-mades), 
which play a pivotal role in his work. In his large-
scale installation All Tomorrow’s Parties, we are 
surprised to see children’s clothes lined-up like 
skeleton-totems, symbolising a dystopian future 
awaiting younger generations, who are coping 
with the dramatic annihilation of optimism and 
hope in the bleak modern societies they have to 
live in and survive. 
Vousouras evokes the disenchantment with and 
eventual collapse of the social, ideological and 
political aspirations of the 1960s and 1970. 
The focus of his work reveals the artist’s major 
interest in the themes of addictive consumerism, 

complacency and false euphoria, morbid and 
pathogenic behaviours, violent political acts, 
“handicapped” democracy and the inexorable 
rise of social fascism. The artist’s worldview and 
work have social and political underpinnings, 
and are also inspired by cultural history and 
personal experience. Utopias have been lost, 
ideologies have collapsed. In his Introduction 
to Max Weber, Vousouras undertakes a 
modern adaptation, comments and parodies 
the thesis of famous German sociologist and 
political economist Max Weber connecting 
the Protestant ethic with the spirit of capitalism; 
his Intellectual History of Europe rips apart 
the homonymous, voluminous work of Greek 
academic Panagiotis Kanellopoulos, setting it 
in an “environment” of bourgeois conservative 
aesthetics and pornographic materials. The 
title of the composition Victor, or Power to the 
Children (inspired from the play of the same 
name by Roger Vitrac), refers to the Russian 
revolutionary Victor Serge, who spent most of 
his life on the run, before dying in self-exile in 
Mexico, remaining faithful to the principles of 
socialism to his last breath. The hammer and 
sickle with the barbed handles surprises the 
audience, as the artist subverts the symbol of 
communism, illustrating in the most pointed, 
poignant and sarcastic way the defeat of this 
great utopia, and the transition to the terrors and 
totalitarianism of the Stalinist era. The wounded, 
frustrated and, in the end, defeated visions and 
slogans of the political Left end up bolstering the 
laws of the free market, transmuting collegiality 
into a hermetically isolated individuality, and 
supporting the state of fear, menace, cynicism 
and permanent insecurity. The world is thus 
becoming an increasingly savage, terrifying 
and dangerous place. In such a world, refugees 
are marooned between barbed fences and 
diplomatic treaties and decisions, aliens among 
aliens who are constantly hurt and caused 
to suffer. At the same time, modern societies 
are inexorably approaching the dystopian 
irrationality of an Orwellian world, where 
Big Brother surveils, controls and punishes the 
population. 
Moving between painting and installation, en 
route to the revelation of a hidden meaning 
directly linked to mental attitudes, Antonis 
Papadopoulos focuses on a different model of 
perceiving and interpreting the human condition. 
The artist raises existential and ontological 
questions and invokes and presents a world 
in internal turmoil, an intermediate world, the 
scene of an imaginary stage where human life 
is acted on. In the artist’s compositions, forms 
and relationships among them are the keys 



οι κοινωνίες εξακολουθούν να πλησιάζουν τον 
ζοφερό παραλογισµό του κόσµου του Όργου-
ελ, του µεγάλου αδελφού που παρακολουθεί 
τις ζωές, ελέγχει και τιµωρεί. 
Ανάµεσα στη ζωγραφική και την εγκατάσταση, 
στην πορεία αποκάλυψης ενός κρυµµένου νοή-
µατος, σε ευθεία αντιστοιχία µε ψυχικές συµπε-
ριφορές, ο Αντώνης Παπαδόπουλος προτάσσει 
µια διαφορετική αντίληψη θέασης και ερµηνείας 
της ανθρώπινης κατάστασης, εγείρει ζητήµατα 
υπαρξιακής και οντολογικής τάξεως, επικαλεί-
ται και παρουσιάζει έναν κόσµο σε εσωτερική 
ταραχή, έναν ενδιάµεσο κόσµο, τη σκηνή ενός 
φανταστικού θεάτρου της ανθρώπινης ζωής. Οι 
µορφές και οι µεταξύ τους σχέσεις στις συνθέ-
σεις του είναι τα κλειδιά ενός εικονογραφικού 
κώδικα που οδηγεί σε περαιτέρω επίπεδα προ-
σέγγισης του υπαρξιακού χώρου, των αντιφατι-
κών και περίπλοκων όψεων της καθηµερινότη-
τας, υποβάλλοντας µια παράδοξη ατµόσφαιρα 
όπου το αυτονόητο αποκτά έναν άλλο, καθόλου 
προβλέψιµο, χαρακτήρα. Αξιοποιώντας έναν 
απόλυτα αναπαραστατικό τρόπο έκφρασης, 
παρουσιάζει έργα που αναπτύσσονται στο 
µεταίχµιο του αντικειµενικού, του φανταστικού 
και του ονειρικού. Η ακρίβεια και η οξύτητα 
του σχεδίου σε συνδυασµό µε την καθαρότη-
τα και τη λάµψη του χρώµατος εντείνουν τις 
εξωστρεφείς καταγραφές της φαντασίας του, 
ενεργοποιούν το «µυστήριο» και το «αίνιγµα», 
συντάσσουν ένα σώµα εικονιστικών αναφορών 
που τις επεξεργάζεται, τις µετασχηµατίζει και 
τις ενσωµατώνει σε συνθέσεις ευρηµατικές και 
πρωτότυπες, τόσο πλαστικά όσο και νοηµατικά. 
Ταυτόχρονα, οι απροσδόκητες συναντήσεις και 
συνδυασµοί, το παιχνίδι των συνειρµών και των 
αντιµεταθέσεων, διευρύνει την όραση σ’ ένα 
φασµατικό σύµπαν. Σ’ ένα αναπάντεχο πλαίσιο, 
οι συνθέσεις συστήνουν µια εναλλακτική, 
άκρως ενδιαφέρουσα, πρόσληψη του κόσµου, 
των αντιφάσεων και των παγιδεύσεών του, των 
βεβαιοτήτων και των ανατροπών του. Η έννοια 
του σπιτιού, οι τάσεις αποµόνωσης και «φυγής» 
του σύγχρονου ανθρώπου, η µετάβαση από 
το «ανήκω» στο «περιθωριοποιούµαι», από το 
δηµόσιο στο ιδιωτικό, από το συλλογικό στο 
ατοµικό, από το ασφαλές στο απειλούµενο, από 
το αστικό στο φυσικό, συντάσσουν αφηγήσεις 
µέσα από απρόσµενες συναντήσεις, που εξοµο-
λογούνται την ποιητικότητα της ανολοκλήρωτης 
προσπάθειας, την ηθική του αδιέξοδου.
Η όποια στιγµιαία χαρούµενη εντύπωση προκα-
λεί ενδεχοµένως το κινούµενο ξύλινο καρουζέλ 
του λούνα παρκ –µια µηχανή-πλατφόρµα που 
αρχικά δεν είχε ψυχαγωγικό προορισµό αλλά 
σχεδιάστηκε για την πολεµική εκπαίδευση των 
Σταυροφόρων– αναιρείται στη συνειδητοποί-

ηση ότι η συγκεκριµένη κατασκευή ενέχει την 
αλληγορική λειτουργία ενός ιδιότυπου Πανο-
πτικού, που «επιτρέπει» τη συνεχή επίβλεψη και 
επιτήρηση, τον έλεγχο και τη χειραγώγηση όσων 
βρίσκονται στον χώρο, εγκαθιδρύει και στηρίζει 
ένα είδος εξουσίας ανεξάρτητης από εκείνον 
που την ασκεί· οι ίδιοι οι θεατές «παγιδεύονται» 
και «υφίστανται» µια εξουσία της οποίας οι ίδιοι 
είναι οι φορείς. Τα ασπρόµαυρα σχέδια µε τα 
καρουζέλ σ’ ένα άξενο και απόκοσµο, σχεδόν 
αποκαλυπτικό, τοπίο, υποβάλλουν µια σκοτεινή, 
απαισιόδοξη και τροµώδη ατµόσφαιρα. Στα 
σχέδια µε τα µπούνκερ –τα καταφύγια και τα 
αµυντικά, στρατιωτικά οχυρά που χρησιµοποιή-
θηκαν ευρέως στον Α’ και στον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, αλλά και στον Ψυχρό Πόλεµο– η 
ίδια ατµόσφαιρα ερήµωσης επιτείνεται, ενώ 
γίνεται σαφής αναφορά στο «σύνδροµο του 
µπούνκερ», την ψυχολογική εκείνη κατάσταση 
αποµόνωσης καχυποψίας και αυτο-εγκλεισµού, 
σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, αφού όλοι 
οι «άλλοι» θεωρούνται εξ’ ορισµού εχθρικοί ή 
δυνητικά εχθρικοί. Και δίπλα στους βαρείς και 
δυσοίωνους όγκους των µπούνκερ αναπτύσ-
σεται το ειρωνικών προθέσεων θεραπευτήριο 
«ψυχών και σωµάτων» αλλά και τα σχέδια των 
σπιτιών σε εύθραυστες και επισφαλείς ισορρο-
πίες, µε τις αιωρούµενες µεταξύ τους γέφυρες 
επικοινωνίας και τις ανεµόσκαλες διαφυγής. 
Ο Νίκος Σεπετζόγλου αφορµάται από την 
εννοιολογική τέχνη. Ο ρόλος και η σηµασία του 
θραύσµατος, καθώς και έννοιες όπως ο χρόνος 
και η απώλεια, η φθορά και η αποκατάσταση, 
η καταστροφή και η ανασύνθεση, εντοπίζονται 
στον πυρήνα του προβληµατισµού του σε 
γλυπτά και επίτοιχες συνθέσεις, συγκροτηµένες, 
συχνά, σε ενιαίες εγκαταστάσεις στις οποίες 
η διαδικασία της δόµησης και της αποδόµη-
σης, της µετάλλαξης και της µεταµόρφωσης, 
καθώς και οι χειρονοµίες, οι χαράξεις και οι 
επεµβάσεις στα υλικά αλλά και η πορεία της 
δηµιουργικής σκέψης και πράξης παραµένουν 
εµφανείς στο τελικό αποτέλεσµα. Η παράλλη-
λη επαγγελµατική του εργασία στο πεδίο της 
έρευνας και της σχεδιαστικής αποκατάστασης 
των αποσπασµατικά σωζόµενων τοιχογραφιών 
στον προϊστορικό οικισµό του Ακρωτηρίου της 
Σαντορίνης αποτελεί καθοριστική επιρροή στο 
έργο του, όπου µεταφέρει και ενσωµατώνει 
µεθόδους διάσωσης, αποκατάστασης και οργά-
νωσης του θραύσµατος. 
Η εγκατάσταση Constellation κατέχει κεντρι-
κή θέση στην έκθεση· αποτελείται από µια, 
αιωρούµενη στον χώρο, βάρκα από ραµµένες 
φλούδες ξύλων και σπαράγµατα κατεστραµ-
µένων ξυλογραφιών. Ο τίτλος αναφέρεται, µε 
συµβολικό τρόπο, τόσο στην πρόθεση (ανα)

of a pictorial code, which leads to additional 
levels of approaching the existential space, 
the contradictory and complex aspects of 
everyday life, suggesting a paradoxical 
atmosphere, where the self-evident acquires 
a different, utterly unforeseeable character. 
Employing a thoroughly visual mode of 
expression, Papadopoulos’ works emerge at 
the borders among objectivity, fantasy and the 
dreamworld. The accuracy and poignancy of 
his paintings, combined with the clarity and 
glow of colour, bolster the extroverted outbursts 
of his imagination, stimulate the elements of 
“mystery” and “enigma”, compose a body of 
figurative references, which are processed, 
transformed and then incorporated by the artist 
into compositions that are imaginative and 
original in terms of both form and meaning. 
Papadopoulos’ work is also characterised by 
unexpected meetings and combinations, by 
the interplay of associations and transpositions, 
expanding our view of a spectral universe. In 
such an unforeseen framework, his compositions 
represent an alternative, fascinating perception 
of the world, its contradictions and entrapments, 
its certainties and reversals. The concept of 
home, the tendency of modern people to 
isolate themselves and “flee” reality, and 
multiple transitions –from “belonging” to “being 
marginalised”, from the public to the private 
sphere, from the collective to the individual, from 
a sense of security to one of ever-present danger, 
from the urban to the natural– create narrations 
based on surprising meetings that attest to the 
poetic quality found in the unfinished effort, in the 
ethics of the impasse. 
Any fleeting pleasure derived from seeing the 
wooden theme-park carrousel –a platform-
like machine, originally conceived not for 
amusement purposes but for the military training 
of Crusaders– is negated by the realisation that 
this construction is in fact an allegory, evoking 
a peculiar type of Panopticon, which “allows” 
the constant supervision, surveillance, control 
and manipulation of every person inside its 
range, instituting and bolstering a kind of power 
that is independent of and separated from its 
holders; spectators are themselves “trapped”, 
“subjected” to the same power they are the 
purveyors of. The black and white sketches, 
depicting carrousels in an inhospitable, eerie, 
almost apocalyptical landscape, create a dark, 
pessimistic, terrifying atmosphere. The barren 
atmosphere is even more intense in his works 
depicting bunkers – the underground shelters and 
military fortresses widely used in the two World 

Wars and the Cold War. These works also make 
an explicit reference to “bunker mentality”, 
the individual and collective state of mind that 
inspires self-confinement and makes people feel 
isolated, suspicious, and fearful of “others”, who 
are indiscriminately seen as either hostile or 
potentially hostile. Next to the massive, ominous 
bunkers, the artist, in a clearly ironic statement, 
creates a sanatorium for “the body and mind”, 
together with drawings of houses in a delicate, 
precarious balance, connected by bridges and 
escape rope ladders. 
Nikos Sepetzoglou hails from conceptual art. 
The importance of fragments and concepts 
such as time and loss, decay and restoration, 
destruction and recomposition, lie in the core 
of his sculptures and wall compositions, which 
are often presented in single installations, 
characterised by the process of construction 
and deconstruction, transmutation and 
transformation. They are also defined by 
gestures, etchings, interventions with materials 
and the process of creative thinking and acting. 
The artist’s professional work in the field of 
researching and restoring surviving fragments of 
murals from the prehistoric settlement in Akrotiri, 
Santorini, has had a decisive influence on his 
work, as he applies methods of preserving, 
restoring and organising fragments. 
Constellation is an installation that features 
prominently in the exhibition: a suspended boat 
made of stitched barks of wood and fragments 
of destroyed woodcuts. The title symbolically 
alludes to two things: one, to the intention to (re)
construct an ark, which signifies a transitional 
period when people regroup and have to set 
out on a new course, despite their visible signs 
of wear and time-inflicted wounds; two, to an 
imaginary constellation-guide of stars, arranged 
by stitches on the surface, their colour evoking 
the red and green navigation lights of ships. The 
lights, red and azure in this iteration, represent 
blood flow and circulation. The symbolic flags 
seen in the work are adopted from maritime 
signal flags. Several themes are commonly found 
in the artist’s work: the importance and meaning 
of symbols translated into human behaviours, 
choices and desires, always in connection with 
what message –implicit or explicit– the artist 
wants to convey each time. 
The use of the highly colourful language of 
naval signalling features prominently also in the 
composition Seasons in Brent, which transcribes 
the fluctuation of oil prices during an extended 
period of time (December 1999-December 
2013). Each vertical part of the composition 



κατασκευής µιας κιβωτού που σηµατοδοτεί µια 
µεταβατική περίοδο ανασύνταξης και µια νέα 
πορεία που πρέπει να συνεχισθεί µε εµφανή τα 
σηµάδια της φθοράς και τις πληγές του χρόνου, 
όσο και σ’ ένα φαντασιακό σύµπλεγµα-οδηγό 
αστεριών χαρτογραφηµένο από τις ραφές της 
εξωτερικής επιφάνειας µε το χρώµα τους να 
παραπέµπει στο κόκκινο και πράσινο φως της 
κατεύθυνσης των πλοίων και τροποποιηµένο σε 
κόκκινο και γαλάζιο να ταυτίζεται µε τη ροή και 
την ανακύκλωση του αίµατος. Οι σηµαίες-σύµ-
βολα που συνοδεύουν το έργο, προέρχονται 
από τον ναυτικό κώδικα επικοινωνίας. Πρόκειται 
για στοιχεία που συναντάµε σε πολλά από τα 
έργα του: η σηµασία και η έννοια του κάθε 
συµβόλου µεταφράζεται σε ανθρώπινες συµπε-
ριφορές, επιλογές και επιθυµίες και σχετίζεται 
µε το, άµεσο ή έµµεσο, µήνυµα που επιδιώκει να 
µεταδώσει το κάθε έργο. 
Η χρήση της απόλυτα χρωµατικής γλώσσας των 
συµβόλων του ναυτικού κώδικα επικοινωνίας 
κυριαρχεί και στη σύνθεση Seasons in Brent για 
τη µεταγραφή των τιµών του πετρελαίου µιας 
εκτεταµένης χρονικής περιόδου (∆εκέµβριος 
1999 - ∆εκέµβριος 2013). Το κάθε κάθετο 
τµήµα της σύνθεσης αναφέρεται σ’ ένα έτος, 
ξεκινώντας από τον χειµώνα (ανώτερο τµήµα) 
και καταλήγοντας στο φθινόπωρο (κατώτερο 
τµήµα), ενώ τα καρφιά στην επιφάνεια σηµα-
τοδοτούν το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης. Η 
γραµµική παράθεση και διαδοχή των χρω-
µατικών αυτών συµβόλων δίνει την αίσθηση 
ενός αφηρηµένου-φορµαλιστικού πεδίου, 
παραπέµποντας στη συχνά ακατανόητη εικόνα 
των αριθµών και των γραφικών παραστάσεων 
των στατιστικών πινάκων, αλλά, ταυτόχρονα, 
αποτυπώνει την πρωταρχικότητα του οικονοµι-
κού παράγοντα και των νόµων της αγοράς σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Οι ακριβείς και πραγµατι-
κές τιµές του πετρελαίου, που περιλαµβάνονται 
στη σύνθεση, προερχόµενες από την EIA (U.S. 
Energy Information Administration), γίνονται οι 
δείκτες µιας αξίας που στιγµάτισε µια εποχή, 
µιας αξίας που σχετίζεται µε όσα συµβαίνουν 
σε µια εποχή.
Μέσα από µια κατασκευαστική διαδικασία, ο 
Νίκος Σεπετζόγλου προσεγγίζει έναν πολύµορ-
φο και αναπάντεχο κόσµο εικόνων στον οποίο 
µπορούν να συµβιώνουν η ιστορία, η οικονοµία 
και ο ναυτικός πολιτισµός, τα εννοιολογικά 
στοιχεία, η πολιτική παράµετρος και οι συµβο-
λικές αναφορές µ’ έναν απόλυτα σηµερινό και 
καίριο προβληµατισµό. Ο τίτλος του σύνθεσης 
µε το υπερµέγεθες, αιωρούµενο φθαρµένο 
σκάφανδρο (On the shoulders of giants I ha
ve a diver down / Στους ώμους των γιγάντων κα-
ταδύθηκα) παραπέµπει στον χαρακτηρισµό «The 

Dwarf on Giant’s Shoulders» (Ο νάνος στους 
ώµους των γιγάντων), µε τον οποίο ο Βερνάρ-
δος της Σαρτρ (12ος µ.χ. αιώνας) προσοµοίαζε 
τους σύγχρονούς του, τονίζοντας ότι αυτοί 
έβλεπαν καλύτερα και πιο µακριά στο µέλλον 
επειδή τους ανασήκωναν στους γιγαντιαίους 
ώµους τους οι προγονοί τους. Το σκάφανδρο 
λειτουργεί µεταφορικά ως διαµεσολαβητής: 
ανάδυση του παρελθόντος στο παρόν· και 
το αντίστροφο: κατάδυση του παρόντος στο 
παρελθόν. Η σύνθεση σχολιάζει την προβληµα-
τική σχέση-ανάγνωση και την οικειοποίηση του 
παρελθόντος µε το σκάφανδρο να παρουσιά-
ζεται ως το κέλυφος-κάλυµµα ενός σύγχρονου 
«φαντάσµατος» που, ενώ πορεύεται µε δυναµική 
στο µέλλον, στρέφεται εµµονικά στο παρελθόν, 
αδυνατώντας να αναπτύξει µια διαλεκτική σχέση 
µ’ αυτό. 
Τα έργα της έκθεσης Enigami επιθυµούν να 
µεταδώσουν την ενεργό-κριτική στάση των 
δηµιουργού τους, να διαµορφώσουν ενι-
αία πρόταση, µια εικαστική παρέµβαση, να 
είναι ταυτόχρονα γλώσσα, πράξη και ιδίωµα, 
έκφραση και εικόνα –η καλλιτεχνική «αντί-
σταση», «εναντίωση» και «διάλογος»– σε µια 
εποχή έντονων και δραµατικών ανακατατάξεων, 
ραγδαίων και αναπάντεχων µεταβολών, σε µια 
εποχή όπου όλα τείνουν προς την οµογενοποίη-
ση της καθηµερινότητας και ο χρόνος εκµηδενί-
ζεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Φυσικά, η 
τέχνη δεν µπορεί να δώσει άµεσες λύσεις αλλά 
εξακολουθεί να διατηρεί την επικοινωνιακή της 
δύναµη, να επιζητά τη συµµετοχικότητα και τη 
συλλογικότητα, να οδηγείται, υπερβαίνοντας τις 
δεσµεύσεις και τα στερεότυπα του θεωρητικού 
λόγου, σε µια καθαρή παρουσίαση πρωταρχι-
κών εννοιών και συµπεριφορών της ανθρώπινης 
ύπαρξης, να ωθεί στον προβληµατισµό και 
την εξωτερίκευση, να δηµιουργεί αισθήµατα 
ανάτασης και ανθρωπισµού, να εµψυχώνει την 
ανατροπή του κατεστηµένου και να πυροδοτεί 
το νέο, να οραµατίζεται τις νέες ουτοπίες, να 
περιλαµβάνει και να προτείνει ιδέες και στάση 
ζωής που δεν εναρµονίζεται µε το σηµερινό 
κοινωνικό-πολιτικό σκηνικό. Η τέχνη επιστρέφει 
ξανά στη ζωή, στη δηµιουργική δραστηριότητα 
που συµβάλλει στη διαµόρφωση νέων τρόπων 
σκέψης και ύπαρξης, γίνεται προνοµιούχος 
χώρος ελεύθερης έκφρασης ιδεών και εναλλα-
κτικής θέασης του κόσµου και του κοινωνικού 
περιβάλλοντος. 

Δόμνα Γούναρη
Ιστορικός της τέχνης – Επιµελήτρια ΚΜΣΤ
Γιάννης Μπόλης
Ιστορικός της τέχνης – Επιµελητής ΚΜΣΤ

corresponds to a specific year, from winter 
(upper part) to autumn (lower part). The nails on 
the surface signify the decimal number system. 
The linear listing and succession of these colour-
symbols suggest an abstract kind of formalism, 
which is a reference to the often inscrutable 
nature of statistical numbers and graphs. It also 
serves as a statement on the global preeminence 
of economic factors and free market laws. The 
oil prices used in the composition are real, 
drawn from the official data compiled by the 
EIA (U.S. Energy Information Administration). 
In Sepetzoglou’s work, they become indices 
measuring a value that has left its mark on an 
entire era, a commodity price directly connected 
to the events of our time.
The creative process of Nikos Sepetzoglou 
allows him to approach a diverse and 
unexpected world of images, permitting the 
blending of history, economy, naval tradition, 
abstract concepts, political parameters and 
symbolic references with utterly modern, urgent 
concerns. 
The title of the composition, which features an 
oversized, suspended and worn diving suit 
(On the shoulders of giants I have dived down) 
evokes “The Dwarf on Giant’s Shoulders”, 
a phrase that Bernard of Chartres (the 12th 
century French philosopher) had used for his 
contemporaries, pointing out that they saw more 
and farther in the future, because they were lifted 
up and borne aloft on the gigantic stature of their 
predecessors. The diving suit acts metaphorically 
as an agent that allows the emergence of the 
past into the present, but also vice versa: the 
dive of the present into the past. The composition 
comments on our problematic relationship with 
and reading and expropriation of the past: 
the diving suit acts as the casing or cover of a 
contemporary “ghost”, which, while inexorably 
moving forward to the future, obsessively keeps 
turning to the past, failing to form a dialectic 
relationship with it.
The works presented in Enigami convey the 
active-critical stance of their creators. The 
exhibition also aspires to present a cohesive 
proposal, to be an artistic intervention, to offer 
a vocabulary, an action and an idiom, to be an 
expression and an image –a form of “resistance”, 
“opposition” and “dialogue” through art– in a 
time of intense and often dramatic upheavals, 
in an era when everything seems to lead to 
the homogenisation of everyday life, with time 
being eliminated by digital technologies. Art 
is of course in no position to offer immediate 
solutions; but art remains a powerful means 
of communication that is still championing the 

principles of participation and collectivity, still 
inspired –transcending the boundaries and 
stereotypes of theory– by a desire to present 
clearly the fundamentals of human thought 
and behaviour. Art is inspiring people to think 
critically and seek self-expression; it stirs up 
feelings of elation and humanism, encourages 
renewal and the overthrow of the status quo, 
envisions new utopias, embraces and tables 
novel ideas and ways of life that do not conform 
with the dominant socio-political reality. Art is 
returning to real life, to that creative process 
that contributes to shaping new ways of thinking 
and existing; art is becoming the privileged 
forum where ideas are freely exchanged and 
alternative ways of looking at the world and our 
social milieu are formulated.

Domna Gounari
Art historian - SMCA curator

Yiannis Bolis 
Art historian - SMCA curator

Mετάφραση κειµένου/Τext translation 
Γιώργος Χρηστίδης/Giorgos Christides 



ENIGAMI
Ανδρέας Βούσουρας

Αντώνης Παπαδόπουλος
Νίκος Σεπετζόγλου

Andreas Voussouras
Antonis Papadopoulos

Nikos Sepetzoglou



Ανθρώπινη εµπειρία και µνήµη 
Ο κόσµος του Ανδρέα Βούσουρα έχει πολλές οµοιότητες µε την ιστορία της 
ανθρωπότητας και το περιβάλλον (παρελθόν και παρόν) στο οποίο ζούµε 
όλοι µας. Όχι τυχαία λοιπόν, ο καλλιτέχνης επέλεξε εδώ και αρκετά χρόνια 
ως µέσο του τις εγκαταστάσεις και τα ready made αντικείµενα, αφού αυτές 
οι δύο εικαστικές κατηγορίες ξεχωρίζουν για την ευθραυστότητά τους και τον 
αποσπασµατικό τους χαρακτήρα. Όπως είναι δηλαδή η ανθρώπινη εµπειρία και 
µνήµη, προσωπική και συλλογική.

Ο ίδιος ξεκίνησε από το δισδιάστατο κολάζ και το assemblage, 
χρησιµοποιώντας τόσο τις τεχνικές δυνατότητές τους όσο και τις συµβολικές 
τους διαστάσεις, καθώς τα θραύσµατα ή τα σκουπίδια πάντα µεταδίδουν στον 
θεατή πολύ πιο έντονα συγκεκριµένες ιδέες, ενώ η κατάληψη του χώρου από 
οποιοδήποτε εικαστικό αντικείµενο επίσης επιβάλλεται άµεσα σε όλες τις 
αισθήσεις.

Η επιλογή των υλικών (ανόργανων και οργανικών) του καλλιτέχνη συνδέεται και 
µε τις θεµατικές του που σχεδόν πάντα ανάγονται στην ανθρώπινη κατάσταση, 
στις ιστορικές και προσωπικές ενέργειες. Στην καινούρια του δουλειά, για την 
έκθεση Enigami του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ο Βούσουρας 
αποδίδει τις ιστορίες των µεταναστών και προσφύγων της ελληνικής ιστορίας 
µέσα από ποικίλα τρισδιάστατα µέσα (φωτογραφίες, παλιά αντικείµενα), τα 
οποία συσχετίζονται µε τις ασυνέχειες και την αποσπασµατική ροή της ζωής 
ενός πρόσφυγα. Άλλωστε, η µεγαλύτερη θραύση της προσωπικής, πολιτικής 
πραγµατικότητας και ροής της ιστορίας είναι η βίαιη ακούσια µετακίνηση 
ενός πληθυσµού και η προσπάθεια ανεύρεσης καινούριας πατρίδας. Έτσι, 
ιδιαίτερα δυνατός προκύπτει ο συσχετισµός µε τα πουκάµισα των τζιτζικιών και 
το συρµατόπλεγµα, κυρίως όταν παρακολουθούµε στα ΜΜΕ τις πρόσφατες 
εικόνες των Σύριων προσφύγων να προσπαθούν να συνεχίσουν την πορεία τους 
και να πηδούν τους φράχτες µε τα συρµατοπλέγµατα, µε κίνδυνο τη ζωή τους.

Τα καθηµερινά, χρηστικά ή µη, αντικείµενα κάθε είδους και η ενσωµάτωσή 
τους στο πεδίο των εικαστικών τεχνών δεν είναι µια καινούρια υπόθεση, 
ίσα ίσα έχει ήδη σχεδόν έναν αιώνα ιστορία. Ο Ανδρέας Βούσουρας 
γνωρίζοντας εξολοκλήρου την ιστορία του µέσου που χρησιµοποιεί, δηµιουργεί 
περιβάλλοντα και εγκαταστάσεις µέσα από τα οποία ανακατασκευάζει συνεχώς 
τα πεδία της εµπειρίας, της θέασης και της µνήµης τόσο του καλλιτέχνη-ποµπού 
όσο και του θεατή-δέκτη. 

Τέλος είναι εµφανής, ειδικότερα σε αυτά τα τελευταία έργα, η αναδιατύπωση 
παλιών πολιτικών σλόγκαν από τη δεκαετία του ‘60 και του ‘70 και η διαπίστωση 
πως οι λέξεις έχουν χάσει το αρχικό κοινωνικά προοδευτικό νόηµά τους και 
πλέον διαβάζονται και ανάποδα – άλλωστε και ο τίτλος της συνολικής έκθεσης 
προκύπτει από το τραγούδι Imagine του John Lennon γραµµένο ανάποδα.

        

Θοδωρής Μάρκογλου

    Ιστορικός της τέχνης - Επιµελητής ΚΜΣΤ

Human experience and memory
The world of Andreas Voussouras has many similarities with the history of 
mankind and the environment (past and present) in which we all live. So it was 
of no coincidence that the artist has chosen, for many years now, installations 
and ready made objects as his prime medium, since these two visual categories 
stand out due to their fragility and fragmentary character. Just like how human 
experience and memory are; personal and collective. 

He started out with two-dimensional collage and assemblage, using both their 
technical abilities and their symbolic dimensions since fragments and garbage 
always transfer specific ideas to the audience much more intensely, whereas the 
occupancy of space from any visual object also imposes on all the senses directly.

The choice of the artists’ material (organic and inorganic) is connected with his 
themes which almost always focus on the human condition, the historical and 
personal actions. In his new work, presented at the exhibition Enigami at the 
Contemporary Art Center of Thessaloniki, Voussouras attributes the stories of 
the immigrants and refugees of Greek history through various three dimensional 
mediums (photographs, old objects), which are related to the incontinuity and the 
fragmentary flux of a refugees’ life. Moreover the split of personal and political 
reality and of the flow of history is the violent involuntarily movement of population 
and the effort of finding a new home. In that sense the association of the cicadas’ 
old skin and the barbed wire, for example, is particularly strong especially when 
we all watch through the media all those images of Syrian refugees that try to 
move and jump the wired fences at borders, endangering their lives.

The everyday functional (or not) objects and their incorporation to the visual 
arts is not something new, it has more or less a history of a century. Andreas 
Voussouras, aware of the story of the medium that he uses, creates environments 
and installations through which he constantly reconstructs the field of experience, 
of seeing and of memory not only of the artist-transmitter but also of the viewer-
receiver. 

Finally, it’s evident, especially in his last works, that there is a reformulation of old 
political slogans from the `60s and the `70s and the realization that words have 
lost their initial socially progressive meaning and you can read them backwards 
from now on – after all the title of the exhibition is John Lennon’s song Imagine 
spelled backwards.

        

 Theodore Markoglou

     Art historian - SMCA curator



All Tomorrow’s Parties, 2014, εγκατάσταση, παιδικά ρούχα, διάφορα αντικείµενα, 
ξύλα από κατεδάφιση και ήχος, µεταβλητές διαστάσεις

All Tomorrow’s Parties, 2014, installation, children’s clothes, various objects, wood 
from demolition and sound, dimensions variable



Αρχιτεκτονική της λήθης, 2014, µικτή τεχνική, µεταβλητές διαστάσεις
Architecture of oblivion, 2014, mixed media, dimensions variable

Μελαγχολική δημοκρατία, 2014, µικτή τεχνική, 89 x 25 x 25 εκ. 
Melancholic democracy, 2014, mixed media, 89 x 25 x 25 cm 



Χωρίς τίτλο (First we take Manhattan), 
2014, κλαδί, δρεπάνι, κόκκαλο, 
δερµατίνη και ακρυλικά,  
130 x 35 x 12 εκ.

Untitled (First we take Manhattan), 
2014, branch, scythe, bone, leather 
and acrylics, 130 x 35 x 12 cm

Η ζωή των άλλων, 2014, ταινίες υπολογιστή, ξύλο, µέταλλο, κόκκαλο 
και κάτοπτρα, µεταβλητές διαστάσεις

The Lives of others, computer tapes, wood, metal, bone and mirrors, 
dimensions variable 



Χωρίς τίτλο (ΟΚ), 2002, εγκατάσταση, βελόνες από σύριγγες, µεταβλητές διαστάσεις
Untitled (ΟΚ), 2002, installation, needles from syringes, dimensions variable

Χωρίς τίτλο, 2012, πλέξιγκλας και αγκάθια τριανταφυλλιάς, 20,5 x 40 x 3 εκ.
Untitled, 2012, plexiglas and rose thorns, 20,5 x 40 x 3 cm 



Εισαγωγή στον Max Weber, 2014, µικτή τεχνική, 80 x 30 x 30 εκ.
Introduction to Max Weber, 2014, mixed media, 80 x 30 x 30 cm



Allons enfants, 2012-13, µέταλλο, κλαδιά και τούβλα, µεταβλητές διαστάσεις
Allons enfants, 2012-13, metal, branches and bricks, dimensions variable

The Golden Age of Rock’ n’ Roll, 2009, εγκατάσταση, κοµµάτια επίπλων, διάφορα 
αντικείµενα, εκτυπώσεις και φωτοτυπίες, µεταβλητές διαστάσεις

The Golden Age of Rock’ n’ Roll, 2009, installation, pieces of furniture, objects, prints 
and photocopies, dimensions variable



Μαύρο γάλα, 2013, πορσελάνη και πλαστικό, 35 x 25 x 10 εκ. 
Black milk, 2013, porcelain and plastic, 35 x 25 x 10 cm

Βικτόρ, ή Τα παιδιά στην εξορία, 2013, ψηφιακή εκτύπωση, 30 x 40 εκ. 
Victor, or The Children at Exile, 2013, digital print, 30 x 40 cm 



Γη της Επαγγελίας, 2015, ξύλο, χάρτης, σφιγκτήρες, 
συρµατόπλεγµα και δέρµατα τζιτζικιών, 170 x 64 x 54 εκ.

The Promised Land, 2015, wood, paper, clips, wire and 
cicadas skins, 170 x 64 x 54 cm



Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, 2015, κοµµάτια επίπλων, 
βιβλία και διάφορα αντικείµενα, 135 x 177 x 90 εκ.

History of the European Spirit, 2015, furniture pieces, books and 
various objects, 135 x 177 x 90 cm



Αναπάντεχοι κόσµοι: αλληγορίες και συνειρµοί
Η δουλειά του Αντώνη Παπαδόπουλου είναι το αποτέλεσµα µιας εσωτερικής 
αναζήτησης που διατρέχει µια διαλεκτική, συνδυαστική πορεία ανάµεσα στο 
παρελθόν και το παρόν, ανασύροντας εικόνες και βιώµατα, συνειδητές και 
υποκειµενικές επιλογές, µετουσιώνοντας τις δηµιουργίες του σε αυτόνοµες 
οπτικές δηλώσεις που ο θεατής καλείται να οικειοποιηθεί. Τα έργα, παρότι 
παραστατικά, µοιάζουν να ξεπηδούν από µια υπέρλογη αντικειµενικότητα, 
ταλαντεύονται ανάµεσα στο ρεαλιστικό και το φανταστικό, το αινιγµατικό, το 
οικείο και το παράδοξο, αποδεικνύοντας ότι η «αντικειµενική πραγµατικότητα» 
δεν υφίσταται. Το νοηµατικό βάθος που διακρίνεται στα έργα του 
Παπαδόπουλου επεξεργάζεται σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές 
καταστάσεις και θέτει µια σειρά κρίσιµων προβληµατισµών και φιλοσοφικών 
αναζητήσεων. Η διαδικασία της δηµιουργίας γίνεται για τον καλλιτέχνη ένα 
σύνολο ενδελεχών και καθόλου αυθαίρετων ενεργειών αλλά αντιθέτως 
προσεκτικά µελετηµένων, που διαµορφώνουν πολυεπίπεδες αφηγήσεις και 
καταθέσεις. 

Οι ζωγραφικές συνθέσεις και οι ξύλινες κατασκευές του προτείνουν µια 
αναπάντεχη, πρωτότυπη και ετερόκλητη διαδροµή στον χρόνο και τη µνήµη, ενώ 
παράλληλα δηµιουργούν αµέτρητους ιστορικούς, λογοτεχνικούς και εικαστικούς 
συνειρµούς: από τα Μπούνκερ (αποτελούσαν τα οχυρωµατικά καταφύγια των 
Γερµανών στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, αρχιτεκτονικές κατασκευές ενδεικτικές 
του τρόµου και της αποµόνωσης) στην εργένικη µηχανή (machine célibataire) 
του Marcel Duchamp που σηµατοδότησε την αποστασιοποίησή του από την έως 
τότε κυριαρχούσα τέχνη, αλλά παράλληλα διερεύνησε τις αόρατες δυνάµεις που 
διαµορφώνουν την ανθρώπινη ερωτική δραστηριότητα, τη σφαίρα του εγώ, την 
επιθυµία, τον θάνατο, το τυχαίο και άλλες υπαρξιακές έννοιες (Τροχοί). από το 
γνωστό παιχνίδι Καρουζέλ, που σχεδιάστηκε αρχικά ως παιχνίδι προετοιµασίας 
για τη µάχη και χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια ως εργαλείο εξάσκησης του 
στρατού, έως το Πανοπτικό (Panopticon) το κτίριο/φυλακή που σχεδιάστηκε για 
τη συνεχή επίβλεψη των κρατουµένων, αλλά και το µάτι του Μεγάλου Αδερφού 
που καραδοκεί στα καθεστώτα τροµολαγνείας, ιδεολογικής χειραγώγησης, 
καταστολής και καταπίεσης (The collector’s project). Οι έννοιες του τόπου, 
η αποξένωση, η αντίληψη του µέσα και του έξω, η ατοµικότητα, η αίσθηση 
του κενού, το σπίτι -φωλιά, σπίτι-καταφύγιο, σπίτι-θεραπευτήριο κυριαρχούν. 
σύµβολα και αλληγορίες που παραπέµπουν σε εξουσιαστικές συµπεριφορές και 
αντιδράσεις ακούσιας και εκούσιας υπακοής, η αίσθηση της ανασφάλειας και η 
επιστράτευση του φόβου, συµβάσεις και στερεότυπα που επιβάλλει η επίπλαστη 
κοινωνία (Και το πάρτι συνεχίζεται). Ο ξεριζωµός και η µετανάστευση, γέφυρες 
που γκρεµίζονται, το αίσθηµα του ανεπιθύµητου, ο κοινωνικός αποκλεισµός, 
η έλλειψη συνοχής του κοινωνικού ιστού, διλήµµατα ένταξης και αδιέξοδα, 
τα κτίρια ως ανθρώπινα πορτρέτα (Αντανάκλαση). Η συνθήκη της σύγχρονης 
τέχνης, το καλλιτεχνικό έργο ως µέσο επικοινωνίας, και µια πληθώρα εννοιών 
ορίζουν σχέσεις και συναντήσεις, αλλά συνάµα αποτελούν απρόσµενες 
αντιθέσεις και ρήξεις που αναπτύσσονται και συγκροτούν τις εικονογραφικές 
περιγραφές του Αντώνη Παπαδόπουλου. 

        

Ειρήνη Παπακωνσταντίνου

Ιστορικός της τέχνης - Επιµελήτρια ΚΜΣΤ 

Unexpected worlds: allegories and connotations 
The work of Antonis Papadopoulos is the result of an internal search characterized 
by a dialectic course, while combining the past and present, resurrecting images 
and experiences, conscious and personal choices, transforming his creations in 
autonomous visual statements appropriated by the viewers. His works, although 
representational, seem to spring out of an objectivity that surpasses logic, 
linger between realistic and imaginary, the sibylline or familiar and bizarre, 
demonstrating that “objective reality” does not exist. The conceptual background 
of Papadopoulos’ oeuvre refers to contemporary social, political and economic 
circumstances raising several critical concerns and philosophical enquiries. The 
process of creation becomes for the artist a set of thorough and non arbitrary 
actions but also well balanced ones that mould multi leveled narrations and 
statements. 

His paintings and wooden constructions suggest an unexpected, unique and 
diverse course in time and memory while generating numerous historical, literary 
and visual connotations; from the Bunkers (German fortification shelters at WW 
II, architectural structures indicative of horror and isolation) to Marcel Duchamp’s 
machine célibataire that indicated his detachment from the up till then dominating 
art and at the same time explored the invisible forces shaping human sexual 
activity, the ego-sphere, desire, death, randomness and other existential concepts 
(Wheels); from the famous Carousel game, initially designed as a preparation 
game for battle and then used as a training tool for the army, to Panopticon, 
the building/prison designed for the nonstop monitoring of the prisoners, and 
to the Big Brother’s eye lurking in regimes of scaremongering, ideological 
manipulation, suppression and oppression (The collector’s project). The notions 
of place, alienation, the concept of inside and outside, individuality, the feeling 
of the void, the home as a nest, shelter or sanatorium prevail in his work; symbols 
and metaphors referring to controlling behavior and reaction of intentional and 
unintentional obedience, the feeling of insecurity and the recruitment of fear, 
conventions and stereotypes imposed by an artificial society (And the party goes 
on). The notion of uprooting and immigration, bridges falling apart, the feeling 
of being unwanted, social exclusion, the lack of social cohesion, integration 
dilemmas and dead ends, buildings as human portraits emerge from his work 
(Reflection). Contemporary art’s conventions, the artistic work as a means of 
communication, and a variety of concepts define connections and encounters 
while at the same time they constitute unexpected conflicts and ruptures that 
develop and form Antonis’ Papadopoulos visual descriptions. 

        

Eirini Papakonstantinou 

Art historian – SMCA curator 



Μπούνκερ I, 1999-2015, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτί, 150 x 130 εκ. 
Bunker I, 1999-2015, charcoal and pastel on paper, 150 x 130 cm

Μπούνκερ II, 1999-2015, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτί, 150 x 130 εκ. 
Bunker II, 1999-2015, charcoal and pastel on paper, 150 x 130 cm



Μπούνκερ III, 1999-2015, µελάνι σε χαρτί, 90 x 80 εκ. 
Bunker III, 1999-2015, ink on paper, 90 x 80 cm

Μπούνκερ IV, 1999-2015, µελάνι σε χαρτί, 90 x 80 εκ. 
Bunker IV, 1999-2015, ink on paper, 90 x 80 cm



Μπούνκερ V, 1999-2015, µελάνι σε χαρτί, 90 x 80 εκ. 
Bunker V, 1999-2015, ink on paper, 90 x 80 cm

Μπούνκερ VI, 1999-2015, µελάνι σε χαρτί, 90 x 80 εκ. 
Bunker VI, 1999-2015, ink on paper, 90 x 80 cm



Πέτρα - Ψαλίδι - Χαρτί, 2012, διαδραστική εγκατάσταση, µικτή τεχνική, 200 x 140 εκ.
Stone - Scissors - Paper, 2012, interactive installation, mixed media, 200 x 140 cm

Τροχοί, 2015, διαδραστική εγκατάσταση, ξύλο, 150 x 200 x 205 εκ. 
Wheels, 2015, interactive installation, wood, 150 x 200 x 205 cm



Θεραπευτήριο, 2012, κάρβουνο και παστέλ σε µουσαµά, 188 x 140 εκ.
Sanatorium, 2012, charcoal and pastel on canvas, 188 x 140 cm

Θεραπευτήριο, 2012, εγκατάσταση, ξύλο και πλαστικό χρώµα, 150 x 60 x 200 εκ.
Sanatorium, 2012, installation, wood and plastic paint, 150 x 60 x 200 cm



Ισορροπία, 2012, ακρυλικά σε χαρτί, 70 x 100 εκ. η κάθε σύνθεση 
Balance, 2012, acrylics on paper, 70 x 100 cm each 



The collector’s project, 2016, εγκατάσταση, ξύλο, καθρέφτες, 
µοτέρ και ήχος, 100 x 100 x 250 εκ.

The collector’s project, 2016, installation, wood, mirrors, motor 
and sound, 100 x 100 x 250 cm

Συλλέκτης Ι, 2016, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτί, 110 x 130 εκ.
Collector Ι, 2016, charcoal and pastel on paper, 110 x 130 cm



Συλλέκτης IΙ, 2016, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτί, 110 x 130 εκ.
Collector IΙ, 2016, charcoal and pastel on paper, 110 x 130 cm

Και το πάρτυ συνεχίζεται… , 2013, εγκατάσταση, δέντρο µπονζάι, 
ξύλο και φιγούρες µοντελισµού, 160 x 160 x 160 εκ. 

And the party goes on…, 2013, installation, bonsai tree, wood 
and modeling figures, 160 x 160 x 160 cm 



Αντανάκλαση, 2016, εγκατάσταση, ξύλο και γυαλί, 170 x 50 x 150 εκ. 
Reflection, 2016, installation, wood and glass, 170 x 50 x 150 cm

The superstar granny, 2015, ακρυλικά σε καµβά, 60 x 60 εκ.
The superstar granny, 2015, acrylics on canvas, 60 x 60 cm 



Βουτιά στον ωκεανό της ιστορίας 
Μεταφορά· κυριολεκτικά ή και όχι, το σύνολο του έργου του Νίκου Σεπετζόγλου 
αποτελεί ένα συµπαγές σώµα που μεταφέρει πληροφορίες, ιστορία και ποικίλα 
πολιτισµικά στοιχεία µέσα στο χρόνο. Ο πρωταρχικός άξονας που γεφυρώνει τα 
στοιχεία αυτά είναι ο ναυτικός πολιτισµός και οι ποικίλες δοµές και συνιστώσες 
του, και αποτελεί την αφορµή για να στηθεί ένα πεδίο διαχείρισης έργων και 
εννοιών σαφώς πολύµορφο, ωστόσο συνεπές.

Ο Νίκος Σεπετζόγλου οικειοποιείται εικόνες, σηµεία και πληροφορίες της 
ενάλιας ζωής, στήνοντας µια συνεπή αλληγορία για ό,τι βρίσκεται µεταξύ 
φθοράς και απώλειας. Με κεντρικό άξονα ένα σκάφανδρο γεµάτο µπαλώµατα, 
µια «στολή» για να επιβιώνει κανείς ακόµη και στο βυθό της θάλασσας, 
ξεκινάει ένας κύκλος έργων που διαµεσολαβεί ανάµεσα στη φαντασία και 
την πραγµατικότητα µεταφορικά και κυριολεκτικά: εστιάζεται όχι µόνο στην 
επιβίωση, αλλά επιπλέον και στην ανάγκη να αναπνέει και να κοιτάζει κανείς 
µακριά, έχοντας προοπτική και ορίζοντα, από κάθε άποψη, ανοιχτό.

Μια αυτοσχέδια βάρκα, το αλλόκοτο σκάφανδρο, η παράθεση –αλλά και 
αντιπαράθεση– στατιστικών καταγραφών µέσω του ναυτικού επικοινωνιακού 
κώδικα (όλα θραύσµατα για µια εκ νέου εννοιολογική προσέγγιση της 
πραγµατικότητας), συνιστούν µερικά από τα επιµέρους στοιχεία της εικαστικής 
παραγωγής του, που πάντα είναι εστιασµένη στις µεταιχµιακές συνθήκες, σε ένα 
σύµπαν µε δικούς του όρους και όρια. 

Ένα ακόµη στοιχείο ενδιαφέροντος του Σεπετζόγλου είναι η σηµειολογική 
διαχείριση της ιστορίας, η συνεπής του απόπειρα να επανατοποθετήσει την 
πραγµατικότητα σε µια προσγειωµένη ιστορική προοπτική. Ο καλλιτέχνης 
φαίνεται να το αντιλαµβάνεται: χωρίς ιστορία δεν παράγεται σκέψη και 
χωρίς πολιτική σκέψη δεν παράγεται ιστορία. Με έργα που δεν διεκδικούν 
άµεση πολιτική φόρτιση άλλα σαφώς έµµεση και συµβολική, σχολιάζει τη 
διαχρονικότητα κάθε ιστορικής ανάδυσης και κατάδυσης στους ωκεανούς της 
οικονοµικής πολιτικής. Εντέλει, µοιάζει να στήνει µια παραβολή για το σήµερα, 
τη σύγχρονη πραγµατικότητα, έγκυρη ωστόσο και στο παρελθόν και πιθανότατα 
στο µέλλον. Και κάπως έτσι πραγµατοποιείται αυτό το πάντρεµα των εννοιών και 
των –µεταξύ ναυτικής και πολιτικής ζωής– έργων του, καλώντας το θεατή σ’ ένα 
αλληγορικό οριακό ταξίδι.

        

Αρετή Λεοπούλου

Ιστορικός της τέχνης - Επιµελήτρια ΚΜΣΤ 

Swimming in the ocean of history
A metaphor; literally or not, all of Nikos Sepetzoglou’s oeuvre consists of a 
compact body of work that carries and transfers (metaphor / µεταφορά in Greek 
= transfer) information, history and diverse cultural elements through time. The 
primary axis connecting all these elements is the nautical culture and its diverse 
structures and components, functioning as a reason to realize how diverse yet 
consistent his projects are.

Nikos Sepetzoglou appropriates images, information as well as the semiotics of 
sea life, setting up a consistent metaphor for what lies between damage and loss. 
Focusing on a huge and oversized scuba suit filled of patches, a “uniform” thanks 
to which someone may survive and be present even on the seabed, he opens up 
an entity of works that mediate between fantasy and reality – metaphorically and 
literally; focusing not only on the survival concept but also on the human need of 
breathing and looking far away, in having an open perspective and horizon.

An impromptu boat, the bizarre huge scuba suit, the juxtaposition of statistical 
signs, the nautical communication code (all these consist fragments of a 
renewed conceptual approach to reality), are some of the elements of an artistic 
production, which is always focused in limbic conditions, in a universe with its own 
terms and limits.

Another component Sepetzoglou is interested in is the semantics of history, the 
consistent attempt to approach reality via a pragmatic historical perspective. The 
artist seems to understand an archetypal fact: no history is ever produced without 
thought and no political thought is ever produced without history. With projects 
that are not directly politically engaged but rather symbolically, he annotates 
the timelessness of historical ups and downs (dives and emersions) of economy. 
Ultimately, he is composing a contemporary parable regarding the current reality, 
valid as well in the past as it will probably be in the future. This way he combines 
concepts and creativity, inviting the viewer into an allegoric journey.

        

 Areti Leopoulou 

Art historian - SMCA curator



Constellation, 2010, εγκατάσταση, ραµµένες φλούδες κατεργασµένου 
ξύλου, σπαράγµατα ξυλογραφίας, λαδοµπογιά, σπάγκος, σχοινί, καρόβιδα 
και καµπανάκι, µεταβλητές διαστάσεις 

Constellation, 2010, installation, scrap wood, woodblock fragments, string, 
enamel paint, rope, screw and bell, dimensions variable



Seasons in Brent, 2014, πολύπτυχο, λαδοµπογιά σε ξύλο, 144 x 780 εκ.
Seasons in Brent, 2014, multi board set, enamel paint on wood, 144 x 780 cm



∆ιαδροµή-περιπλάνηση (2 Νοεµβρίου 2014) του Ν. Σεπετζόγλου στο κέντρο της Αθήνας, 
µπαίνοντας ο ίδιος στο «ρόλο» του έργου του On the shoulders of giants I have a diver 
down. Φωτογραφίες: Σπύρος Στάβερης

N. Sepetzoglous’ wandering route (November 2, 2014) in the center of Athens, in the 
“role” of his project On the shoulders of giants I have a diver down. Photos: Spyros Staveris

On the shoulders of giants I have a diver down, 2014, φλούδες σπασµένου 
κατεργασµένου ξύλου, σπάγκος και λαδοµπογιά, 160 x 120 x 90 εκ.

On the shoulders of giants I have a diver down, 2014, scrap wood fragments, 
enamel paint and string, 160 x 120 x 90 cm.



Παρθενικό ταξίδι, 2016, φλούδες 
κατεργασµένου ξύλου, τµήµα 
από λάστιχο φορτηγού, δέρµα, 
σπάγκος, κορδόνια παπουτσιού και 
λαδοµπογιά, 47x 65 x 50 εκ. 

Maiden voyage, 2016, scrap wood 
fragments, part of truck tire, leather, 
string, shoelaces and enamel paint, 
47 x 65 x 50 cm. 

Κράνος, 2015, θραύσµατα 
φλούδας κατεργασµένου ξύλου και 
λαδοµπογιά, 26 x 24 x 26 εκ.

Helmet, 2015, scrap wood fragments 
and enamel paint, 26 x 24 x 26 cm Enigami - Imagine, 2016, προβολή/projection 



Ποτίστρα, 2014, ραµµένες φλούδες κατεργασµένου ξύλου και λαδοµπογιά, 90 x 220 x 40 εκ. 
Trough, 2014, scrap wood fragments, string and enamel paint, 90 x 220 x 40 cm

Ελλιπές σήμα, 2011, λαδοµπογιά σε θραύσµατα ξύλου, 186 x 121 εκ. 
Missing sign, 2011, enamel paint on scrap wood fragments, 186 x 121 cm



Heil diver, 2014, λαδοµπογιά σε ξύλο, 69,5 x 56 εκ.
Heil diver, 2014, enamel paint on wood, 69,5 x 56 cm

Minimum communication, 2013, 
λαδοµπογιά σε ξύλο, 220 x 55 εκ. 

Minimum communication, 2013, 
enamel paint on wood, 220 x 55 cm



Teddy bear and stone, 2011, λαδοµπογιά και χάραξη σε 
ξύλο, 127 x 88 εκ. 

Teddy bear and stone, 2011, enamel paint and engraving 
on scrap wood, 127 x 88 cm

Πιετά Πιγκουίνου, 2009, χάραξη και λαδοµπογιά σε θραύσµατα 
ξύλου, 122 x 144 εκ.

Penguin pieta, 2009, engraving and enamel paint on scrap wood 
fragments, 122 x 144 cm



Χτίσαμε μια γέφυρα..., 2006, χάραξη και λαδοµπογιά σε ξύλο, 
καπνιστή ρέγγα, 281 x 13 x 18 εκ. 

We built a bridge..., 2006, engraving and enamel paint on wood, 
salted herring, 281 x 13 x 18 cm



Προγονικό, 2005, χάραξη σε πλαστικό δάπεδο και λαδοµπογιά, 300 x 250 εκ.
Ancestral, 2005, engraving on rubber floor and enamel paint, 300 x 250 cm



Ανδρέας Βούσουρας 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Παρακολούθησε 
µαθήµατα κοινωνιολογίας (1979-82) στο 
Πανεπιστήµιο της Nanterre, στο Παρίσι. 
Παράλληλα µε τη δραστηριότητά του ως 
εικαστικός έχει συνεργαστεί ως σκηνογράφος 
και µουσικός επιµελητής µε οµάδες χορού και 
θεάτρου. Είναι µέλος της εικαστικής οµάδας 
Provo Principles. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ατομικές εκθέσεις (επιλογή)
2014 Σημειώσεις στο περιθώριο, Artwall, Αθήνα
2010 Danger Zone, αίθουσα τέχνης K-Art, Αθήνα
2009 Time is on my side, γκαλερί TinT,  
 Θεσσαλονίκη
2007 Playground Arena, Cheap Art, Αθήνα
2006 Je ne reviendrai jamais, Γκαλερί TinT,  
 Θεσσαλονίκη
2003 KAOStrax, Por Amor a Arte Gallery,  
 Πόρτο, Πορτογαλία
2000 Ουδέτερη Ζώνη / Αναλώσιμα,  
 Γκαλερί Στίγµα, Αθήνα
1995 Ούτις, Αίθουσα τέχνης Θέµα, Αθήνα
1994 Μεταφορά, Αίθουσα τέχνης Αγκάθι, Αθήνα

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή)
2015 Βανδαλισμός, Cheap Art, Αθήνα
2014 Vanitas, Παλαιά ∆ηµοτικά Λουτρά, στο  
 πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας

2013 Μετάβαση, Πινακοθήκη ∆ήµου Αθηναίων
 Save, ξενοδοχείο Πίνδαρος, Αθήνα
 The Cabinet, στο πλαίσιο του Remap 4,  
 Αθήνα
2012 Public Domain, Supermarket Art Fair,  
 Στοκχόλµη
 Boiling Point, Künstlerhaus, Βιέννη
 Tout va bien, Camp, Αθήνα
2011 Lost in Athens, Camp, Αθήνα
2009 Unexpected Expedition, στο πλαίσιο  
 του Remap 2, Αθήνα
 Προσωπικό-Πολιτικό, Κέντρο Σύγχρονης  
 Τέχνης Θεσσαλονίκης, Κρατικό  
 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο  
 πλαίσιο της 2ης Μπιενάλε Σύγχρονης  
 Τέχνης Θεσσαλονίκης
2004 Ελλάδα-Τουρκία: Σημείο Συνάντησης  
 Μοντέρνα Τέχνη, Λεβερκούζεν,  
 Γερµανία, Αγία Ειρήνη,  
 Κωνσταντινούπολη, και Μακεδονικό  
 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
 (σε συνεργασία µε την γκαλερί TinT)  
 Θεσσαλονίκη
2002 Ars Electronica, Λιντς, Αυστρία
1997 Εγγράμματα Λήθης: Ανδρέας  
 Βούσουρας - Έφη Χαλυβοπούλου,  
 οργάνωση Ελληνικό Προξενείο  
 Βενετίας, galleria San Nicolo, Βενετία

Andreas Voussouras 
Born in Athens, 1957. He attended sociology 
courses (1979-82) at the University of Nanterre, 
Paris. In parallel with his activity as an artist, he has 
worked with dance and theater groups as stage 
designer and music editor. He is member of the 
artist group Provo Principles. He currently lives and 
works in Athens.

Solo exhibitions (selection) 
2014 Bunker improvisations, Artwall, Athens
2010 Danger Zone, K-Art gallery, Athens 
2009 Time is on my side, TinT gallery,  
 Thessaloniki
2007 Playground Arena, Cheap Art, Athens 
2006 Je ne reviendrai jamais, TinT gallery,  
 Thessaloniki 
2003 KAOStrax, Por Amor a Arte gallery,  
 Porto, Portugal 
2000 Νο man’s land / Disposables, Stigma  
 gallery, Athens
1995 No man, Thema gallery, Athens
1994 Transfer, Agathi gallery, Athens

Group exhibitions (selection)
2015 Vandalism, Cheap Art, Athens
2014 Vanitas, Old Municipal Baths, in the  
 frame of Patras International Festival

2013 Transition, Municipal Gallery of Athens
 Save, Pindaros hotel, Athens 
 The Cabinet, in the frame of Remap 4,  
 Athens
2012 Public Domain, Supermarket Art Fair,  
 Stockholm 
 Boiling Point, Künstlerhaus, Wien 
 Tout va bien, Camp, Athens 
2011 Lost in Athens, Camp, Athens 
2009 Unexpected Expedition, in the frame  
 or Remap 2, Athens
 Personal-Political, Thessaloniki Center  
 of Contemporary Art, State Museum  
 of Contemporary Art, in the frame of the  
 2nd Thessaloniki Biennale of  
 Contemporary Art 
2004 Greece-Turkey: Meeting Point: Modern  
 Art, Leverkusen, Germany, Agia  
 Irini, Istanbul, and Macedonian  
 Museum of Contemporary Art  
 (in cooperation with TinT gallery),  
 Thessaloniki
2002 Ars Electronica, Linz, Austria
1997 Engrams of Oblivion: Andreas Voussouras  
 - Efi Halivopoulou, organized by the Greek  
 Consulate in Venice, galleria San Nicolo,  
 Venice

I have a diver down, 2014, λαδοµπογιά σε ξύλο, 250 x 125 εκ.
I have a diver down, 2014, enamel paint on wood, 250 x 125 cm



Νίκος Σεπετζόγλου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Σπούδασε 
(1999-2005) στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. Συνέχισε 
(2011-15) µε µεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ της Αθήνας 
µε αντικείµενο «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του 
χώρου» και κατεύθυνση «Σχεδιασµός-Χώρος-
Πολιτισµός». Εργάζεται στο πεδίο της έρευνας και 
της σχεδιαστικής αποκατάστασης προϊστορικών 
τοιχογραφιών σε συνεργασία µε τις Ανασκαφές 
Ακρωτηρίου Θήρας (2008-15) και τη Θ’ ΕΠΚΑ 
στο πλαίσιο του προγράµµατος επανέκθεσης του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας (2011-15). Είναι 
µέλος της εικαστικής οµάδας Provo Principles. Ζει 
και εργάζεται στην Αθήνα.

Ατομικές εκθέσεις
2014 I have a diver down II, Elika gallery, Αθήνα
2011 ...O... (ή ένα θραύσμα), Elika gallery, Αθήνα
2009 Violence to waste love, Six d.o.g.s project  
 space, Αθήνα
 Ι Have A Diver Down…, ατοµική  
 παρουσίαση ανοιχτού εργαστηρίου,  
 Περικλέους 44, Σύνταγµα, Αθήνα

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή)
2015 Ηρωικόν, στο πλαίσιο του Platforms Project,  
 Art Athina

2014 Art in progress..., Zina Athanasiadou gallery, 
  Θεσσαλονίκη
 Δια-, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,  
 Αθήνα
 Vanitas, Παλαιά ∆ηµοτικά Λουτρά, στο  
 πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας
 2013 Μετάβαση, Πινακοθήκη ∆ήµου Αθηναίων
 Persona non grata, στο πλαίσιο του Platforms  
 Project, Art Athina
2012 Σημείο Φυγής, Πεδίο ∆ράσης Κόδρα,  
 Θεσσαλονίκη
 Μαγικός κύκλος, Loraini Alimantiri Gazon  
 Rouge gallery, Αθήνα
2011 LOL, TAF, Αθήνα
2010 Ο Ήχος του Χρώματος, έκθεση-παρέµβαση  
 στην πρόσοψη του Μεγάρου Μουσικής,  
 Αθήνα
 Προθήκες Θαυμάτων, στο πλαίσιο του Zone  
 D της Γκαλερί Ζουµπουλάκη, Αθήνα
2006 Fata Morgana, εικαστικές προσεγγίσεις  
 στην ποίηση του Ν. Καββαδία, Μουσείο  
 Μπενάκη, Αθήνα
 Ανάδειξη νέων δημιουργών - Η μεγάλη  
 στιγμή για τον πολιτισμό, βράβευση  
 αριστούχων αποφοίτων ΑΣΚΤ (Eurobank  
 Private Banking), Ίδρυµα Μείζονος  
 Ελληνισµού, Αθήνα

Αντώνης Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε στο Vestervik της Σουηδίας το 1972. 
Σπούδασε (1994-99) στη Γαλλία, στην École 
Supérieure d’Art et Design του Σαιντ Ετιέν, όπου 
πραγµατοποίησε και µεταπτυχιακές σπουδές. Ζει 
και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς. 

Ατομικές εκθέσεις (επιλογή)
2014 Between, αίθουσα τέχνης Artis Causa,  
 Θεσσαλονίκη
2013 Allegoria, γκαλερί Cube, Πάτρα
2012 Διπλές Αντανακλάσεις, αίθουσα τέχνης  
 Αστρολάβος-∆εξαµενή, Αθήνα
2011 Χώρος τέχνης Ορφέως 20, Ξάνθη
2009 Ins & Outs, αίθουσα τέχνης Αστρολάβος- 
 ∆εξαµενή, Αθήνα
2004 Αίθουσα τέχνης Ζεύξις, Θεσσαλονίκη

Ομαδικές Εκθέσεις (επιλογή)
2015 IN RED, Κάζα Μπιάνκα, Θεσσαλονίκη
2014 Vanitas, Παλαιά ∆ηµοτικά Λουτρά, στο  
 πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας
 I need a hero, Πεδίο ∆ράσης Κόδρα,  
 Θεσσαλονίκη

 Intersecciones, Gallery Loux, Τεργέστη,  
 Ιταλία
2013 Μετάβαση, Πινακοθήκη ∆ήµου Αθηναίων
 Intersecciones, ∆ηµοτική Πινακοθήκη,  
 San Louis Potosi, Μεξικό
 Vanitas, Άγιος Ρόκκος, Χανιά 
2012 Εξωστρέφεια, Σισµανόγλειο Μέγαρο,  
 Κωνσταντινούπολη
 Crossroads, Στοκχόλµη, Σουηδία
 Schadenfreude – χαίρομαι με τη λύπη σου,  
 CAMP, Αθήνα
 Crossroads, αίθουσα τέχνης ARKA,  
 Βίλνιους, Λιθουανία
2010 ARTmART, Βιέννη, Αυστρία
2009 turbulent time, TAF, Αθήνα
2008 Τέχνη και Περιβάλλον – Δράση ’08,  
 Βίλα Καζούλη, Αθήνα
 ARTmART, Βιέννη, Αυστρία
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 Θεσσαλονίκης
1999 Musée d’ Art et d’ Industrie, Σαιντ Ετιέν,  
 Γαλλία

Nikos Sepetzoglou
Born in Athens, 1979. He studied (1999-2005) 
at the Athens School of Fine Arts. He continued his 
post-graduate studies (MSc on Architecture Spatial 
Design, division: Architecture Design-Space-Culture) 
at the School of Architecture of the National 
Technical University of Athens. Alongside his artistic 
practice, he also works in the field of research and 
design of prehistoric wall paintings, in collaboration 
with the Akrotiri Thera Excavations (2008-2015) 
as well as in the re-exhibition programme of the 
Archaeological Museum of Thebes (2011-2015). 
He is member of the artist group Provo Principles. 
He currently lives and works in Athens.

Solo exhibitions
2014 I have a diver down II, Elika gallery,  
 Athens
2011 ...O... (or a fragment), Elika gallery, Athens
2009 Violence to waste love, Six d.o.g.s project  
 space, Athens 
 Ι Have A Diver Down…, Open studio  
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Group exhibitions (selection)
2015 Heroica, in the framework of Platforms  
 Project, Art Athina, Athens

2014 Art in progress..., Zina Athanasiadou gallery,  
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 Vanitas, Old Municipal Baths, in the frame  
 of Patras International Festival
2013 Transition, Municipal Gallery of Athens
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 Rouge gallery, Athens
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 Banking), The Hellenic World Foundation,  
 Athens

Antonis Papadopoulos 
Born in Vestervik, Sweden, 1972. He studied 
(1994-99) at the École Supérieure d’Art et 
Design of Saint-Étienne, France, where he held 
postgraduate studies. He currently lives and works 
in Thessaloniki and Kilkis.

Solo exhibitions (selection)
2014 Between, Artis Causa gallery, Thessaloniki
2013 Allegoria, Cube gallery, Patra 
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2004 Zeuxis art gallery, Thessaloniki

Group exhibitions (selection)
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 Vanitas, Church of St. Rocco, Chania
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2010 ARTmART, Wien, Austria 
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2008 Art and Nature – Action ’08,  
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 ARTmART, Wien, Austria
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