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Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2012 

 

∆ελτίο Τύπου 

Έκθεση “MYSTERIA” / Χρυσή Τσιώτα, Βασίλης Ζωγράφος  

∆ιάρκεια: 27 Μαρτίου – 2 Μαΐου 2012 

Χώρος:  Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης | Αποθήκη Β1, Λιµάνι 
Θεσσαλονίκης  

Εγκαίνια: Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, 20.00 

 

 

Τον τίτλο “MYSTERIA” έχει η έκθεση της Χρυσής Τσιώτα και του Βασίλη 
Ζωγράφου που φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στην Αποθήκη Β1, στο λιµάνι 
Θεσσαλονίκης, από τις 27 Μαρτίου έως τις 2 Μαΐου 2012 (Εγκαίνια: Τρίτη 27 
Μαρτίου 2012, 20:00. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00, Κυριακή 11:00-
15:00, ∆ευτέρα κλειστά). Πρόκειται για έκθεση που σχεδιάστηκε ειδικά για τον χώρο 
του ΚΣΤΘ, στην οποία γίνεται χρήση φωτογραφίας, ζωγραφικής, βίντεο και ήχου.  Η 
έκθεση, την οποία επιµελούνται από κοινού οι δύο καλλιτέχνες µε την Άννα 
Μυκονιάτη, επιµελήτρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εστιάζεται στο 
ρόλο που έπαιξαν οι εικόνες στην κατασκευή της ψυχικής ασθένειας, γνωστής ως 
υστερίας. Η παγίωση των εικόνων αυτών ως στερεοτύπων, επηρέασε ριζικά την 
ιστορία της τέχνης και τον τρόπο θέασης των εικόνων διαχρονικά. 

Οι Γάλλοι ποιητές Louis Aragon και André Breton υποστήριζαν πως η Υστερία ήταν «η 
µεγαλύτερη ποιητική ανακάλυψη του τέλους του 19ου αιώνα». Πολλοί ψυχίατροι την 
θεωρούσαν ως µια νοσολογική limbo όλων των ασθενειών που αφορούσαν γυναίκες, η 
οποία αντιπροσώπευε έναν τεράστιο φόβο για τους θεραπευτές που µετέτρεπαν την 
απορία τους σε διάγνωση και βάφτιζαν «σύµπτωµα» οτιδήποτε «γυναικείο». Την 
ονόµασαν “Mysteria”.   

Τα έργα των δύο καλλιτεχνών συνδιαλέγονται και αντιπαρατίθενται, σε µια ατµόσφαιρα 
θεατρικού σκηνικού, µε στοιχεία δανεισµένα από τα πρώτα ψυχιατρικά άσυλα. 
Επεξεργάζονται, επίσης, αρχειακό, και ιστορικό  υλικό, δίνοντας στο θεατή την ευκαιρία 
να διαπιστώσει µόνος του αυτό που υποστήριξαν οι Aragon και Breton, αλλά και ο 
Georges Didi-Huberman στο βιβλίο του “Invention of Hysteria”, πως η υστερία ήταν 
«κάτι» σχεδόν σαν τέχνη. 

Οι Τσιώτα και Ζωγράφος πιστεύουν πως ο διάλογος είναι αναγκαίος χωρίς ωστόσο 
να στοχεύει απαραίτητα στην άµεση εξεύρεση λύσεων. Πίσω από τις εικόνες που 
αντιπαραθέτουν υπάρχει πράξη, και πίσω από αυτήν η συγκίνηση, το συναίσθηµα και 
το νόηµα είναι αδιαίρετα, ο εαυτός και ο άλλος δεν είναι δύο χωριστά πράγµατα και η 
χάραξη των ορίων της πνευµατικής ταυτότητας του ατόµου δεν είναι αυστηρή. 
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Υστερία 
Η υστερία, όρος γνωστός από την αρχαιότητα,  κατασκευάστηκε ως ασθένεια τον 19ο 
αιώνα και είχε µια παράλληλη πορεία  µε αυτήν της εξάπλωσης του πατριαρχικού - 
καπιταλιστικού συστήµατος. Στην κλινική Salpetrière (ένα από τα µεγαλύτερα άσυλα 
του Παρισιού) ο διάσηµος νευρολόγος Jean-Martin Charcot επαναπραγµατεύεται την 
υστερία, κατασκευάζοντας φωτογραφίες, στις οποίες έστηνε µε θεατρικό τρόπο τις 
πρόθυµες «ασθενείς» του, µετατρέποντας την επινοηµένη ασθένεια σε θέαµα, 
διαδικασία κοινή στο θέατρο και τη ζωγραφική. Η υστερία αρχικά αποτέλεσε  µια 
αντιπαράθεση των φύλων στην ιατρική: καταχωρήθηκε ως µία αποκλειστικά γυναικεία 
ασθένεια µέχρις ότου παρατηρήθηκαν ανάλογα συµπτώµατα σε άνδρες που ανήκαν 
στην εργατική τάξη, κυρίως µε την εκβιοµηχάνιση της κοινωνίας και κατά τη διάρκεια 
του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Προκειµένου να αποφευχθεί οποιασδήποτε µορφής 
ταυτοποίηση µε τη «γυναικεία» υστερία, την µετονόµασαν νευρασθένεια. Ουσιαστικά, η 
ιστορία της υστερίας γράφτηκε από άνδρες για γυναίκες και ήταν ένα µίγµα επιστήµης, 
σεξουαλικότητας και αισθησιοκρατίας.  
 
Οι καλλιτέχνες στην έκθεση 
Η Χρυσή Τσιώτα βασιζόµενη στην παραδοχή πως το κυρίαρχο βλέµµα στην 
παραγωγή εικόνων είναι αρσενικό και το εξεταζόµενο αντικείµενο καταγραφής θηλυκό, 
όπου θηλυκό ορίζεται επίσης και οτιδήποτε αδύναµο, ανορθόδοξο, κοινώς 
«θηλυκοποιηµένο», εξετάζει το πως η σεξουαλικότητα και η ευφυΐα των γυναικών 
γίνονται αντικείµενα διαχείρισης αλλά και αφορµή, ώστε να κατασκευαστεί το 
«πρότυπο» της «γυναικείας φύσης», υποταγµένο στην ανδρική φαντασία και τον 
ανδρικό ναρκισσισµό. Η Τσιώτα εξετάζει τους ρόλους των φύλων στη φωτογραφική 
αναπαράσταση, κατασκευάζει εικόνες εγκλεισµού και απόδρασης, φαντασιώσεις στις 
οποίες µανιακά αντίτυπα της ίδιας λειτουργούν ως ακοινώνητα υποκατάστατα άλλων 
πειθήνιων εαυτών. Παράγει µεταφορές σωµατικής δυσφορίας που εκδηλώνονται µε 
φόντο «παγωµένα» τοπία και «τροµερά» εσωτερικά. Επινοεί ένα χαρακτήρα που 
λειτουργεί και συµπεριφέρεται «υστερικά», ένα πόνο που θέλει να οριστεί, σαν θέαµα 
και σαν εικόνα, σε τέτοιο σηµείο που τελικά καταφέρνει να δηµιουργηθεί µέσω της 
φωτογραφικής εικόνας ως ένα είδος θαύµατος. 
 
Έχοντας ως υπόβαθρο την ιστορία της ανδρικής υστερίας ο Βασίλης Ζωγράφος 
µέσω της ζωγραφικής του πράξης υπονοεί αντί να εξηγεί. Πιστεύοντας πως  πολλές 
σηµαντικές αλήθειες θα εντυπωθούν στη συνείδηση µας µόνο αν έχουν πλαστεί από 
αισθητηριακό-συναισθηµατικό υλικό, στοιχειοθετεί το προφίλ του "παρηκµασµένου" 
άνδρα, καθώς ανακαλεί  εικονογραφήσεις από πρότυπα ανδρών και στερεοτυπικές 
εικόνες που αφορούν τον ψυχισµό τους. Ερευνά το ρόλο του άνδρα όπως αυτός  
διαµορφώνεται  από το καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο επιβάλλει ένα ψεύτικο µέτρο 
για το τι είναι και τι δεν είναι επιθυµητό. O Ζωγράφος στα έργα του µελετά την ψυχική 
κατάσταση που προκαλούν τα συµπτώµατα της υστερίας στη σύγχρονή εποχή όπως: 
τα ξεσπάσµατα οργής που συνοδεύονται από το αίσθηµα του ανικανοποίητου, την 
επιπολαιότητα µε στοιχεία εντυπωσιασµού, τον έντονο ερωτισµό χωρίς σεξουαλική 
πράξη, τον ανδρικό ναρκισσισµό, τις κρίσεις πανικού, και όλους εν γένει τους 
«ανδρικούς θεατρινισµούς» που στοιχειοθετούν όψεις του σηµερινού άνδρα. Οι 
ζωγραφικές του εικόνες µοιάζει να εκφράζουν τη στάση του άνδρα απέναντι στον ίδιο 
του τον εαυτό, εικόνες, που έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο 
ζωγραφικής απεικόνισης, ο οποίος προέβαλε την υπόσχεση της ανδρικής δύναµης 
(ηθικής, σωµατικής, ιδιοσυγκρασιακής, οικονοµικής, κοινωνικής, σεξουαλικής ...) και 
ταύτιζε την γυναικεία απεικόνιση µε το θέαµα. Ο Ζωγράφος δεν εικονογραφεί ούτε 
περιγράφει, µα αντίθετα δηµιουργεί ατµόσφαιρες για ότι θα ονοµάζαµε ερµηνεία της 
ζωγραφικής διαδικασίας και πράξης ως πλασµατικού τρόπου προσοµοίωσης του 
πραγµατικού, θεωρώντας την ίδια την Τέχνη «υστερικό» ζήτηµα. 
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Οι καλλιτέχνες 
Η Χρυσή Τσιώτα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1972. Σπούδασε Γραφιστική στα 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Καλές Τέχνες στην Ecole Nationale des Beaux Arts de Bourges, στη 
Γαλλία. Από το 1998 έως το 2007 δίδαξε φωτογραφία ως επισκέπτρια καθηγήτρια στην 
Ecole Regionale des Beaux Arts de St. Etienne. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.  
Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε ατοµικές, όπως και σε οµαδικές εκθέσεις και 
µπιενάλε σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται στις 
συλλογές του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), του Μακεδονικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. (http://www.fictio.gr) 

 

Ο Βασίλης Ζωγράφος γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1965. Σπούδασε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1987-1992) και συνέχισε στο 
µεταπτυχιακό τµήµα της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών του Groningen της Ολλανδίας. Το 
2002 ολοκλήρωσε το διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Πολυτεχνικής Σχολής 
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης» του Α.Π.Θ.. Από το 2002 έως 
το 2007 δίδαξε σχέδιο και ζωγραφική ως επισκέπτης καθηγητής στην Ecole Regionale 
des Beaux Arts de St. Etienne. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται µε την 
γκαλερί «Μπαταγιάννη» στην Αθήνα. (http://www.vasiliszografos.com) 
 
Ξεναγήσεις 
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν δύο ξεναγήσεις από τους 
επιµελητές στις 8 & 22 Απριλίου, στις 12:00. Η συµµετοχή θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό, µε το εισιτήριο της έκθεσης. Επιπλέον θα γίνονται ξεναγήσεις σε µαθητές 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σπουδαστές, φοιτητές και οργανωµένες οµάδες κοινού. 
Πληροφορίες από το Τµήµα Εκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΚΜΣΤ, στο τηλέφωνο 
2310 589222 και στο email education@greekstatemuseum.com. 
 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

       
          

 

INFO 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 589140-1 & 3, F: 2310 600123 
www.greekstatemuseum.com,  info@greekstatemuseum.com  
 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αποθήκη Β1, Λιµάνι - Τ.Θ. 107 59, 54110 Θεσσαλονίκη  
Τ: 2310 593270 & 546683, F: 2310 593271 
www.cact.gr , info@cact.gr , www.myspace.com/cact_  
 
Έκθεση “MYSTERIA” / Χρυσή Τσιώτα, Βασίλης Ζωγράφος  
Εγκαίνια: 27 Μαρτίου 2012, 20.00 
27 Μαρτίου – 2 Μαΐου 2012 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1, λιµάνι 
Θεσσαλονίκης 
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00, Κυριακή 11:00-15:00, 
∆ευτέρα κλειστά 
 
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ  
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com / Τ: 2310 589152  


