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Οι δημοσιευμένες αφίσες των εκδηλώσεων που συμπεριλήφθηκαν στη
δεύτερη δράση μας:
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Το “The Street Art Project” ύστερα από την ενδιαφέρουσα πρώτη
συνάντηση με τους βασικούς δημιουργούς του “Music Art Magazine” και
βάσει των μετέπειτα συναντήσεων μας, με τους κ. Ανδρέα Σμυρλή και κ. Ηλία
Κακλαμάνο, συζητήθηκε η συμμετοχή μας στο επερχόμενο, για την χρονική
περίοδο του Νοεμβρίου 2018, φεστιβάλ του Μαρτίου 2019, από την 1η
Μαρτίου έως την 3η Μαρτίου ως χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ “Art For
Change V” στον Πολυχώρο “Eco Zone” στην περιοχή Μοναστηράκι, στο
κέντρο της Αθήνας.
Πραγματοποιήσαμε τη χορηγία επικοινωνίας μας συνδυαστικά με την
καταγραφή των έργων των street artists που συμμετείχαν στη μεγάλη έκθεση
έργων 80 καλλιτεχνών από τον εικαστικό κλάδο και τη λήψη συνέντευξης απο
τον street artist “Yiakou”. Με τη στενή έννοια του όρου, οι εικαστικοί
καλλιτέχνες, δεν συμπεριλήφθηκαν στο οπτικό πεδίο της δράσης μας. Θα
ακολουθήσουν οι φωτογραφίες των έργων των street artists, “Melina Koan”,
“Spent1” και “Yiakou” και η μικρή ανάλυσή τους.
Οι φωτογραφίες από την έκθεση θα συνοδεύσουν την επιστημονική
καταγραφή μας όπως άλλωστε διενεργούμε σε κάθε δράση και report,
συνδυαστικά και συμβολικά με τις συνθήκες της δημιουργίας του έργου και την
εκάστοτε θεματολογία. Η κοινή αφετηρία μας είναι η υπόθεση εργασίας ότι
ένας street artist εκτός από την τεχνογνωσία του, προσδίδει στα έργα του,
ξεχωριστά, ένα κομμάτι της προσωπικότητάς του. Συνεπώς, τα έργα τους
αντανακλούν αυτή τη σύνδεση: των πεποιθήσεων, της κοινωνικής, πολιτικής
και πολιτισμικής στάσης του απέναντι στην εποχή.
Υπενθυμίζουμε πως η τεχνική της φωτογράφισης και η χρήση των
φωτογραφιών ως πολιτιστικών τεκμηρίων είναι σημαντική για τη βάση της
ανάλυσής μας. Το πολιτιστικό σύστημα είναι ένα εν δυνάμει κοινωνικό
σύστημα, δυναμικό, που εγγράφει τις εκφάνσεις του πολιτισμού μιας εποχής,
μιας κοινωνίας. Θεωρούμε απαραίτητη την τεχνική της φωτογράφισης
προκειμένου να απαθανατιστούν αυτές οι εκφάνσεις, καθότι οι ίδιες
χαρακτηρίζονται για την αφηγηματική διάστασή τους1. Έτσι, το report ή αλλιώς
η καταγραφή ενός φεστιβάλ και μιας έκθεσης της Street Art έχει για εμάς
επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς αποτελεί μία μορφή, μία αποδεικτική
παρουσία του φαινομένου σήμερα ως κοινωνικού φαινομένου που
αντιμετωπίζεται στα όρια του νόμιμου και του παράνομου2.
Duverger M., Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα,

1976, τομ. 2, σελ. 12.
2
Αυτήν την τεχνική τη θεωρούμε ως την πλέον κατάλληλη για την επιστημονική διερεύνηση του
φαινομένου και των επιμέρους εκδηλώσεων / εκφάνσεων του. Γι’ αυτό και το θεωρητικό
υπόβαθρο του Project θα βασιστεί / βασίζεται ήδη στο θεωρητικό ρεύμα που την αναδεικνύει
1
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Σκοπός αυτής της δεύτερης δράσης μας, όπως και της πρώτης με την κ.
Άννα Δημητρίου να ζωγραφίζει μπροστά στα παιδιά του 2ου Γυμνασίου
Αλίμου μία τοιχογραφία εντός της εισόδου του σχολείου, είναι να προωθηθεί η
σκέψη, ο νοητικός κόσμος των καλλιτεχνών που δημιουργούν στους
δημόσιους χώρους της Ελλάδας και αρκετοί από αυτούς και στους χώρους
του εξωτερικού μέσω της λήψης των συνεντεύξεων, η δουλειά τους μέσω της
δικής μας ερμηνείας που έχει ως βάση την τεχνική φωτογράφισης /
καταγραφής (τεχνοτροπία και κοινωνικό μήνυμα του εκάστοτε έργου) και να
υποστηριχθεί με αυτόν τον τρόπο ένας συνδετικός κρίκος πολιτών και
καλλιτεχνών.

καλύτερα, αυτό της Οπτικής Κοινωνιολογίας, συνδυαστικά με τη μέθοδο της έμμεσης
παρατήρησης και της επανεξέτασης δευτερογενούς βιβλιογραφικού / αρθρογραφικού υλικού.
Βλ. και σχετικά,
http://e-keme.gr/the-street-art-project-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE
%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%C
E%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/, Κωνσταντίνου Κ. Μ., “The
Street Art Project” Εισαγωγικό Σημείωμα – Πρόλογος”, Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος,
ημερομηνία δημοσίευσης: 8/07/2018, τελευταία πρόσβαση: 17/03/2019.
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Απο την αριστερή πλευρά, καλλιτέχνης: “Melina Koan”
Σχεδόν σε όλα τα κοινωνικά σχήματα διαχρονικά, ο βασικός
διαχωρισμός των έμφυλων συμπεριφορών διακρίνεται στους άνδρες και στις
γυναίκες, ο οποίος ακολουθείται από τις περισσότερες κοινωνίες. Αυτός ο
γενετικός και κατόπιν, κοινωνικός διαχωρισμός, στην έμφυλη ταυτότητα για
πολλούς αιώνες “ανάγκαζε” τους ανθρώπους να συμμορφώνονται στις
αντιλήψεις της αρρενωπότητας ή της θηλυκότητας σε όλες τις μορφές του
φύλου: βιολογικό φύλο, ταυτότητα φύλου και έκφραση φύλου.
Σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν άτομα που δεν ταυτίζονται με όλα τα
χαρακτηριστικά του φύλου που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση αλλά αυτό
παραμένει ένα άλλο θέμα προς συζήτηση που δεν εξυπηρετεί την παρούσα
μελέτη με άμεσο τρόπο3. Τουλάχιστον ένα κυρίαρχο, σε σχέση με το ζήτημα,
θεωρητικό ρεύμα στην Εγκληματολογία μπορεί να πλαισιώσει το θέμα
συνδυαστικά, σαφώς, με νέα άρθρα που έχουν φωτίσει τη συγκεκριμένη
διάσταση: υπάρχουν γυναίκες που εκφράζονται μέσω του Graffiti και της
Street Art; Κι εάν ναι, το κίνητρο γι’ αυτήν την έκφραση είναι εκείνο της
αδρεναλίνης των ανδρών, είναι το ίδιο και στις γυναίκες; Κι εάν όχι, γιατί όχι;
Η συγγραφή των “νέων άρθρων” σχετίζεται άμεσα και πολύ έντονα τα
τελευταία χρόνια με την προσοχή που έχουν δώσει τόσο εθνικοί όσο και
ευρωπαϊκοί φορείς στη θέση της γυναίκας, στην ισότητα των δύο φύλων, στην
αναγνώριση κι άλλων ταυτοτήτων φύλων, και φυσικά, στο δικαίωμα της
γυναίκας να απασχολείται με αυξημένη τάση σήμερα με δραστηριότητες της
δικής της προτίμησης τόσο στην εργασιακή επιλογή όσο και στην ιδιωτική της
ζωή4. Βέβαια, καρπός όλων αυτών ήταν οι αγώνες του φεμινιστικού κινήματος
τη δεκαετία του ΄60 που είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο5.
Υπό το θεωρητικό πλαίσιο της “νέας Πολιτισμικής Εγκληματολογίας”
από το 1990 και έπειτα, “η αδρεναλίνη, οι φόβοι και οι απολαύσεις καθώς
κυκλοφορούν, διαμορφώνουν ένα βιωματικό και συγκινησιακό ρεύμα το
οποίο φωτίζει τα καθημερινά νοήματα του εγκλήματος”6. Στην εποχή που

Carlson N. R., & Donald H. C., Sensation,Psychology: the science of behavior, 4thedition,

Toronto, Canada, Pearson, 2009, σελ. 140–141.
4
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/-, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνες

που πραγματοποιήθηκαν για το εργατικό δυναμικό της χώρας από το 1998 – 2018
επιβεβαιώνουν τη θέση αυτή, τελευταία πρόσβαση: 24/01/2019.
5
Εκείνες που καθοδήγησαν το πρώτο φεμινιστικό κίνημα ήταν η Susan Antony και η Elisabeth
Stanton, Αρτινοπούλου Β., Νέα κοινωνικά κινήματα. Εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα,
Νομική Βιβλιοθήκη, 2000, σελ. 135.
6
Lombard K. J., “Men against the wall: Graffiti (ed) Masculinities”, The Journal of Men’s
Studies, 21, 2, 2013, σελ. 178 – 190.
3
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ζούμε, αυτή της μετανεωτερικότητας, όπου τα συναισθήματα των ατόμων
μπορούν να μεταβάλλονται ανά πάσα στιγμή χωρίς αυστηρό κοινωνικό
έλεγχο και με την ελευθερία ανάδυσής τους στη διαδικασία της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης7, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με τα νοήματα. Δηλαδή, κάθε
ατομική πράξη μέσα στο κοινωνικό σύνολο προσδιορίζεται και χαρακτηρίζεται
για το νόημά της.
Σε αντίθεση με το ανδρικό φύλο που, σχετικές έρευνες της Ψυχολογίας,
έχουν αποδείξει ότι ο τρόπος πρόσληψης του νοήματος βασίζεται σε μία απλή
σκέψη του τύπου ερέθισμα – αντίδραση, το γυναικείο φύλο προσλαμβάνει το
νόημα που αποζητά στις σχέσεις (με το άλλο φύλο, με άλλα φύλα, με
κοινωνικούς θεσμούς κ.ά.) με σκοπό να πράξει αναλόγως έχοντας ήδη
σύνθετη σκέψη8. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι λαμβάνει υπ’ όψιν του αρκετές
παραμέτρους.
Για να οδηγηθεί μία γυναίκα στη συχνή τέλεση πράξεων του graffiti, θα
λάβει υπ’ όψιν της τους κινδύνους που σχετίζονται με την τοποθεσία, τον
ενδεχόμενο φόβο σεξουαλικής εκμετάλλευσης από το άλλο φύλο κατά τη
διάρκεια και κατά τη μεταφορά της από το ένα σημείο στο άλλο της πόλης
(ειδικά τις βραδινές ώρες της ημέρας), τις ήδη υπάρχουσες ευθύνες της
καθημερινότητάς της και πάνω απ’ όλα θα σκεφτεί σοβαρά το πλαίσιο της
εκπροσώπησης της ως μειονότητα εφ’ όσον ο χώρος αυτός έχει κατακλυστεί
και έχει δημιουργηθεί κατά κόρον από άνδρες9.
Συνεπώς, η πιθανότητα δημιουργίας κάποιου νοήματος και η έντονη
επιθυμία εν τέλει να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο παρά τις παραμέτρους, πίσω
από τη συχνή τέλεση της υπογραφής της, θα έχει να κάνει και με τα
συναισθήματα ενόχλησης ή θυμού ή ακόμη και υποστήριξης προς άλλες
γυναίκες που ασχολούνται με το graffiti, το οποίο επιφέρει μία ανδρική
κυριαρχία σε μία ομάδα.

Ferrell J., 
Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality, Boston, Northeanstern
University Press, 1996.
Ferrell J. & Hamm M., Ethnography at the Edge. Crime, Deviance and Field research, Boston,
Northeastern University Press, 1998, σελ. 38.
7
Ασημάκη Α. – Κουστουράκης Γ. – Καμαριανός Ι., “Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της μετά
– νεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση”, Το Βήμα
των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΕ, Τεύχος 60, 2011, σελ. 99 – 120.
8
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7422/7145, Μαυρής Μ.,

“Γυναικεία εγκληματικότητα;”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, χ.χ., τελευταία πρόσβαση:
24/01/2019.
9
Macdonald N., The Graffiti Subculture: Youth, Masculinity, and Identity in London and New

York, New York, Palgrave Macmillan, 2002.
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Σπανίως, εμφανίζεται στην ιστορία της Graffiti σκηνής, για παράδειγμα,
μία γυναίκα graffiti artist που σχολιάζει με την τεχνική της τα πολιτικά πράγματα
της χώρας της10. Το σύνηθες tagging αφορά αμιγώς ερωτικό ή και ρομαντικό
περιεχόμενο11. Η κατασκευή της πραγματικότητας graffiti σκηνής δεν ήταν
εύκολη μέσα από τις βίαιες συγκρούσεις ομάδων που εκπροσωπούσαν
γειτονιές των πόλεων. Η παρουσία των γυναικών έπρεπε να αποδείξει, κατά
χρονικές περιόδους, στους άνδρες πως «αντέχουν» το ίδιο σε όλες τις
συνθήκες που κρύβει η πόλη, πως μπορούν να τα καταφέρουν τεχνικά το ίδιο
καλά με αυτούς. Σήμαινε, λοιπόν, πως έπρεπε να κρύψουν ενδεχόμενους
φόβους και να ξεπεράσουν βιολογικά δεδομένα (π.χ. μυϊκή δύναμη που απαιτεί
η ανάβαση ή ο εντοπισμός μη βαμμένων επιφανειών βαγονιών στα τρένα)12.
Παρά ταύτα, στη Βόρεια Αμερική είχε σημειωθεί βάσει ερευνών, το 80%
παρουσίας τους με τη μορφή του tag ειδικά στον χώρο της τουαλέτας13.
Αργότερα, με την είσοδο στον 21ο αιώνα, εξελίχθηκε σε μία σκηνή
«σεβασμού» μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν όσον αφορά τις ικανότητες
και τις δεξιότητές τους να ξεπεράσουν τα όρια, αρχικά, του τυπικού νόμου με
γενναιότητα που πια είναι άξια θαυμασμού μεταξύ των μελών και τα όρια της
“μάτσο” κουλτούρας αναγνωρίζοντας μεταξύ τους την ύπαρξη μεγάλων
ρίσκων. Με τον ερχομό της Street Art, οι άνδρες καλλιτέχνες “εξευμενίστηκαν”
από τη βία και “ανέχτηκαν” την παρουσία των γυναικών στους κόλπους του
φαινομένου, εφ’ όσον είχαν προηγηθεί αυτές οι αλλαγές στον κώδικα μεταξύ
τους14. Το νόημα δεν αναζητάται πια στα “αντίποινα” μεταξύ γειτονιών αλλά
στη γνωστοποίηση των ίδιων τόσο για επιβίωση όσο και σε καλλιτεχνικό
επίπεδο, στην ανάδειξη νέων θεμάτων ή και στην υπενθύμιση παλαιότερων
ρομαντικών στοιχείων που εκλείπουν σήμερα λόγω της αβεβαιότητας της
εποχής.
Δίχως στερεοτυπική διάθεση της γραφούσας, και οι παραμέτρους και τα βαθύτερα κίνητρα

μίας γυναίκας graffiti artist δεν διατυπώθηκαν βάσει άλλων “ευάλωτων” χαρακτηριστικών που
υπάρχουν στη βιβλιογραφία και που αποκλείουν τις γυναίκες από οποιαδήποτε “επικίνδυνη”
δραστηριότητα ακριβώς επειδή έχει διαιωνιστεί το πρότυπο της θηλυκότητας που θέλει τη
γυναίκα ευαίσθητη, εύθραυστη, μητέρα και “νοικοκυρά”.
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7080/6799, Νασιάκου Μ.,
“Διαφορές των φύλων και ψυχολογική ταυτότητα”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, έτος
δημοσίευσης: 1979, τελευταία πρόσβαση: 24/01/2019.
11
Bates J. A., & Martin M., “The thematic content of graffiti as a nonreactive indicator of

male and female attitudes”, The Journal of Sex Research,16, 1980, σελ. 300 – 315 .
12
Ganz N., Swoon, and Macdonald N., Graffiti Women: Street Art from Five Continents, New

York, Abrams, 2006.
13
Ahmed S. M. S., “Graffiti of Canadian high school students”, Psychological Reports, 49,

1981, σελ. 559 – 562.
Wales E. & Brewer B., “Graffiti in the 1970’s”, Journal of Social Psychology, 99, 1976, σελ. 115 –
123.
14
Green J. A., “The Writing on the stall: Gender and Graffiti”, Journal of Language and Social

Psychology, 22, 3, 2003, σελ. 282 – 296.
10
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Η θέση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες της Street Art
σκηνής εκμεταλλεύονται με έξυπνο τρόπο την ευρύτερη ανωνυμία που
προσφέρει η νέα τάση, έστω κι αν τα σχέδια και το στυλ αυτών που επιλέγουν
να αποτυπώσουν επί τοίχου δίνουν μία υποψία στον θεατή περαστικό πώς
πρόκειται για γυναικείο χέρι. Από το 1990 και έπειτα, η Street Art προσφέρει ένα
ασφαλέστερο περιβάλλον ξεδίπλωσης της γυναικείας σκέψης και έναν
γρηγορότερο τρόπο τεχνικής που περιορίζουν τη λήψη ρίσκων.
Δεν χρειάζεται ο επιπρόσθετος ανταγωνισμός με το ανδρικό φύλο εφ’
όσον υπάρχουν περισσότερες τεχνικές και ευκαιρίες στη Street Art και αυτό
επιβεβαιώνεται απο αρκετές άτυπες και τυπικές συνεργασίες γυναικών και
ανδρών street artists15. Συμπερασματικά, δηλαδή, υποστηρίζεται η αλλαγή στη
θέση της γυναίκας όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου, η αλλαγή στον
τρόπο αποτύπωσης ενός μηνύματος επί επιφανειών, η αλλαγή νοήματος
στον αυτοπροσδιορισμό της εντός και εκτός της ομάδας που αντιπροσωπεύει
(από γυναίκα σε καλλιτέχνις) και στις ευκαιρίες της σημερινής κοινωνίας που
παρουσιάζονται σε όλα τα επίπεδα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η street artist Melina Koan, η οποία
επικεντρώνεται στα έργα της, υπό κοινωνιολογική σκοπιά, μεταξύ άλλων, στην
κινησιολογία του (γυναικείου) σώματος, στην ελευθερία που προσδίδει η μη
ένδυση του σώματος, στην ανθρώπινη επαφή με τη μορφή της αγκαλιάς,
αλλά, κυρίως, στον συμβολισμό όλων αυτών μέσω των κοινωνικών εννοιών
που αιωρούνται κατά τη λεκτική και μη αλληλεπίδραση. Δηλαδή, έννοιες όπως
η “αλήθεια”, το “ψέμα” μεταμορφώνονται με τον μανδύα της Τέχνης σε
εικόνες, σε αναπαραστάσεις: η “αλήθεια” ταυτίζεται με το γυμνό ανθρώπινο
σώμα και το “ψέμα” με την ένδυση. Γι’ αυτόν το λόγο, αρκετές φορές, δεν
απεικονίζει πρόσωπα (ούτε υποψία φύλου όπως εδώ) στις ανθρώπινες
φιγούρες αλλά κινήσεις που υποδεικνύουν κατευθύνσεις στην ανθρώπινη
πρόθεση όπως π.χ. χορός, αγκαλιά. Η ενεργοποίηση της φαντασίας για την
ερμηνεία των έργων της θεωρείται απαραίτητος κρίκος σύνδεσης πολλαπλών
σκέψεων από την πλευρά του θεατή.
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Στο ίδιο.
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Απο τη δεξιά πλευρά, καλλιτέχνης: “Yiakou”
Ο street artist “Yiakou” γραφολογικά και κοινωνιολογικά έχει αναλυθεί
για τα έργα του. Με τον “Yiakou” είχαμε συνομιλήσει και πέρισυ, το καλοκαίρι
2018, στο “Old School Meeting Festival” στην περιοχή του Αλίμου και είχε για
εμάς ιδιαίτερη σημασία η στάση του απέναντι στο σύγχρονο ρεύμα του
Graffiti, τη Street Art.
Ένα γεγονός, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το Φεστιβάλ, που
άφησε άφωνη τη street art σκηνή και τον ίδιο τον καλλιτέχνη διαδραματίστηκε
έξω από το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, και έξω από την είσοδο του
Φεστιβάλ (ειρωνεία) : “βανδάλισαν” το έργο του (που είχε τίτλο: “Το Ενλόγω
Άλογο, ο Ευ-λόγος και η Ακαμπύλωτη Ευθεία” και που εκτελέστηκε κατόπιν
παραγγελίας και συμφωνίας με τον πατέρα της εκκλησίας) που βρισκόταν
όμορφα στεκούμενο, οπτικά αταίριαστο για πολλούς, στην πέτρινη επιφάνεια
της πόρτας της εκκλησίας με μαύρο σπρέϋ σαν να πίστευε κανείς πως το
“έσβηνε” με στυλό. Ο καλλιτέχνης ισχυρίστηκε σε μία από τις συνεντεύξεις του
στις γνωστές εφημερίδες της πόλης και ένθερμες προς το κίνημα της Street
Art, οτι "η τέχνη, δυστυχώς, πληγώνεται από το κυνήγι των ανθρώπων που
ποτέ δεν επικοινώνησαν μαζί της".
Ήταν η πρώτη φορά που “βανδαλίστηκε” με αυτόν τον έντονο τρόπο
ένα έργο της Street Art χωρίς αυτή η πράξη να αποδίδεται στον εσωτερικό
κώδικα επικοινωνίας των καλλιτεχνών, δηλαδή, στην κουλτούρα τους (πάτημα)
16
. Ήταν μία εξωτερική, απο τον χώρο τους, αντίδραση, φάνηκε να ήταν από
χέρι πολίτη που (με επιφύλαξη) δεν έχει κάποια σχέση ούτε με τη σκηνή του
Graffiti17. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε και έλαβε έκταση όταν ο Αντιδήμαρχος
Αθηναίων “συνέλαβε επ’ αυτοφώρω” τον πολίτη να βανδαλίζει και τράβηξε
φωτογραφίες τις οποίες, εν συνεχεία, τις ανάρτησε στα social media18.

Schmidlapp D., Phase II, Style: Writing from the Under Ground, Italy, Stampa Alternativa
and IG Times Viterbo, 1996.
Βλ. και Austin T., Taking the train: how graffiti art became an urban crisis in New York City,
New York, Columbia University Press, 2001.
17
https://www.lifo.gr/articles/urban-art_articles/229588/pos-niothoyn-oi-street-artists-otan-van
dalizontai-ta-erga-toys?fbclid=IwAR19LZK5PUIUocSmbGXB77tZYcBh_Uv78GRA2KmNSXXqczxV
72F-mzQB4GI, Παππά Μ., “Πώς νιώθουν οι street artists όταν βανδαλίζονται τα έργα τους;
Ρωτήσαμε 4 εκπροσώπους της urban culture πώς αντιμετωπίζουν το εφήμερο της τέχνης
τους, με αφορμή την πρόσφατη καταστροφή του γκράφιτι του Yiakou στο εκκλησάκι της
Αγίας Κυριακής”, ημερομηνία δημοσίευσης: 12/03/2019, τελευταία πρόσβαση: 24/03/2019.
18
https://www.lifo.gr/now/greece/228676/antidimarxos-athinaion-ksemprostiazei-nearo-vand
alo-me-sprei-sto-kentro-tis-athinas, “Αντιδήμαρχος Αθηναίων «ξεμπροστιάζει» νεαρό βάνδαλο
με σπρέι στο κέντρο της Αθήνας. Ο νεαρός στις φωτογραφίες απεικονίζεται να μουτζουρώνει
με σπρεί ένα χρωματιστό γκράφιτι στην οδό Αθηνάς, δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας
Κυριακής”, ημερομηνία δημοσίευσης: 4/03/2019, τελευταία πρόσβαση: 24/03/2019.
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Για το συγκεκριμένο έργο, φαίνεται να τον απασχολεί η δημιουργία της
ανθρωπότητας, οι αντιθέσεις της οποίας δεν υποδεικνύονται συμβολικά με την
κινέζικη φιλοσοφία ζωής19, αλλά με την ανθρωπιστική φιλοσοφία με δανεικά
στοιχεία θεολογικής προσέγγισης20. Ειδικότερα, αξίζουν προσοχής τα σύμβολα
της άγκυρας από την αριστερή πλευρά και του κλειδιού από τη δεξιά πλευρά
που κρατώνται από την κόκκινη φιγούρα ψηλά εντός ενός μαύρου φόντου
(κατά τη δημιουργία του κόσμου, την πρώτη ημέρα υπήρχε σκοτάδι) μαζί με
την ύπαρξη στοιχείων της φύσης (δέντρα, ρυάκι, σύννεφα)21.
Κάτω από την άγκυρα, υπάρχει ο Ήλιος και κάτω από το κλειδί υπάρχει
το φεγγάρι ως ενδείξεις της ημέρας και της νύχτας. Συνδυαστικά τα σύμβολα
μεταξύ τους επικοινωνούν καθώς η άγκυρα συμβολίζει την ανθρώπινη
αλληλεπίδραση στον βαθμό της συγκατοίκησης στον κόσμο και το κλειδί
συμβολίζει την αντοχή και την υπομονή (αρετές) του ανθρώπου να μπορεί να
βρίσκει καθ’ όλη τη διάρκεια της Ζωής, εκείνη την οδό της δικής του ερμηνείας
για την πορεία του στον κόσμο. Συνολικά, ο street artist “παίζει” με τον αριθμό
2, ο οποίος σχεδόν σε όλες τις παραδόσεις, θρησκευτικές, πολιτισμικές και
κοινωνικές, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση της συνείδησης περί
ενόρμησης του θανάτου (η κόκκινη φιγούρα φαίνεται να κατέχει δύο πόδια υποσυνείδητο και συνειδητό μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου), στην
προσπέραση αυτής με σκοπό τη χαρά και την ευδαιμονία22.

Στην οποία βασίζεται η παραδοσιακή Ιατρική επιστήμη στην Κίνα.

Porkert M.,”The theoretical foundations of Chinese medicine: systems of correspondence”,
M.I.T. East Asian Science Series, Cambridge and London, Vol. in XVI, MIT Press, 1974.
20
Ρίκερ Π., Το κακό. Μια πρόκληση για τη φιλοσοφία και τη θεολογία,Μετάφραση: Γρηγορίου

Γ., Αθήνα, Πόλις, 2005.
21
Δανέζης Μ. & Θεοδοσίου Σ., Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην αστροφυσική, Τόμος

Β', Αθήνα, Δίαυλος, 1999, σελ. 227 - 283.
22
Παπαρίζος Α., Η ελευθερία ενώπιον του θανάτου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2000.
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Καλλιτέχνης: “Spent1”
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Ο “Spent1” είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης και η παράθεση του
βιογραφικού του στην έκθεση, δίπλα από τα έργα του, επιτρέπει την αναφορά
και τη σύγκριση με τους προαναφερθέντες διότι εξηγεί ο ίδιος το σύγχρονο
ρεύμα της Ζωγραφικής με το οποίο απασχολείται, αναφέροντας το
πραγματικό του όνομα, τις συνεργασίες του και τη θεματολογία του. Οι
δημόσιες τοιχογραφίες του έχουν τη βάση τους σε χαρακτήρες cartoon με
βάση τη ρεαλιστική προσέγγιση23.
Στα έργα αυτά, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, “εμπνέεται από την
καθημερινότητα, και την εκφράζω όπως εγώ τη βλέπω. Μέσα απ’ τις
συνθέσεις χαρακτήρων που δημιουργώ, προσπαθώ σε αυτούς τους
“σκοτεινούς χρόνους” να αναδεικνύω την ελπίδα και την αισιοδοξία. Στοιχεία
απαραίτητα, όχι μόνο για ένα στιγμιαίο χαμόγελο, αλλά και για να επάγει
κουράγιο στον παρατηρητή να παλέψει για ένα καλύτερο αύριο”. Όπως
μπορεί να κατανοήσει κανείς από τα λεγόμενά του, ο Spent1 εμπνέεται από την
ελληνική κρίση (οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική), τα κοινωνικά συμβάντα
αυτής ως επιπτώσεις στον άνθρωπο (ανεργία, διαμαρτυρίες), την τρίτη ηλικία
αλλά με έναν τρόπο που μπορεί να δώσει στον θεατή τα χρώματα που λείπουν
από την καθημερινότητά του, δηλαδή, την ψυχική ζωντάνια που εκλείπει
σήμερα σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, διενεργήσαμε report στην έκθεση “Street Art Exhibition”
στην γκαλερί “Exit Gallery” στην οδό Ευμορφοπούλου στην περιοχή Ψυρρή
κοντά στο Μοναστηράκι, κάτω από την οδό -συμβολικά διατυπώνοντας“Μέκκα” των street artists, την οδό Σαρρή, όπου βρίσκεται και η άλλη γκαλερί
που υποστηρίζει το κίνημα με τις εκθέσεις της, η “Alibi Gallery”. Ανάμεσα
στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, ήταν και ο “Fotizontas”, ο οποίος εκτός
από τη γραφιστική αποτύπωση του λογότυπου της ομάδας του Project, με τη
τεχνική stencil, αποτύπωσε το λογότυπο και στις μπλούζες που αποκτήσαμε.
Ακόμη, η στήριξή του στο εγχείρημά μας, φάνηκε κι από το γεγονός ότι το ίδιο
stencil το πραγματοποίησε και στον εξωτερικό τοίχο έξω από την γκαλερί και
στον εσωτερικό τοίχο, δίπλα στα έργα του!

“Τα ρεαλιστικά έργα μπορεί να δίνουν έμφαση σε άσχημες ή νοσηρές πτυχές θεμάτων. Ο

Ρεαλισμός ως κοινωνικό κίνημα, ως τρόπος σκέψης στη ζωγραφική ξεκίνησε στη Γαλλία τη
δεκαετία του 1850 μετά από την Επανάσταση του 1848. Οι Ρεαλιστές ζωγράφοι απέρριψαν τον
Ρομαντισμό ο οποίος κυριαρχούσε στη Γαλλική λογοτεχνία και τέχνη από το τέλος του 18ου
αιώνα”.
https://www.metmuseum.org/toah/hd/rlsm/hd_rlsm.htm, “Metropolitan Museum of Art Nineteenth-Century French Realism”, ημερομηνία δημοσίευσης: 2/06/2014, τελευταία
πρόσβαση: 24/03/2019.
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(Η φωτογραφία ανήκει στον Fotizontas)
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(Οι φωτογραφίες ανήκουν στον Fotizontas)

Από τη συγκεκριμένη έκθεση, λάβαμε φωτογραφικές λήψεις από όλους
τους καλλιτέχνες, ειδικά απο τον “Fotizontas”, τον “Alone98” και τον
Κωνσταντίνο Δερματά, ο οποίος, όπως και ο “Spent1”, υπηρετεί τη ρεαλιστική
προσέγγιση μέχρι στιγμής. Ακολουθεί η παράθεση των φωτογραφιών με τα
έργα, 
καθώς οι συνεντεύξεις με τους τρεις street artists, όπως και η
συνέντευξη με τον “Yiakou” δεν μπορούν ακόμη να δημοσιευθούν διότι είναι
κομμάτι της ποιοτικής έρευνας που διενεργούμε. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί
πως, ως έμμεσα εξωτερικός παρατηρητής δεν μπορεί κανείς με εύκολο τρόπο

14

να αποσπάσει ιστορίες / αφηγήσεις των στιγμών της ζωής και των τρόπων
δράσης των καλλιτεχνών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η στάση τους στον άμεσο παρατηρητή, εκείνον
τον ερευνητή που βλέπουν ξανά και ξανά, ένα οικείο πρόσωπο να τους
ακολουθεί24. Η τήρηση των επιστημονικών κανόνων για τη λήψη συνέντευξης
και στην προηγούμενη έκθεση και σε αυτήν, προσαρμόστηκε στα δεδομένα
του κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς του Graffiti και της Street Art
σκηνής. Ο σεβασμός αυτού του κώδικα θεωρείται το πρώτο βήμα για μια εκ
βαθέων συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο25.
Καλλιτέχνης: “Fotizontas”

Λυδάκη Α., Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Αθήνα, Καστανιώτη, 8η έκδοση, 2010.

Βλ. και Λαμπίρη - Δημάκη Ι., Η Κοινωνιολογία και η μεθοδολογία της, Αθήνα - Κομοτηνή,
Σάκκουλας, 6η έκδοση, 1990, σελ. 75.
25
Tsilimpounidi M. & Walsh A., “Painting human rights: Mapping street art in Athens”, Journal
of Arts and Communities, 2010.
Cooley C. H., Human Nature and the Social Order, New York: Scribner's, 1902.
Cooley C. H., On Self and Social Organization, Ed. Schubert Hans-Joachim. Chicago:
University of Chicago Press, 1998.
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Καλλιτέχνης: Κωνσταντίνος Δερματάς
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Καλλιτέχνης: “Alone98”
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Καλλιτέχνης: “Πλάτων”

20

Όλες οι φωτογραφίες ανήκουν στην Κωνσταντίνα - Μαρία
Κωνσταντίνου, εκτός από τις φωτογραφίες του “Fotizontas” τον
οποίο και ευχαριστούμε πολύ που μας τις έστειλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το “Art For Change Festival”, τους
διοργανωτές, και τους street artists: “
Yiakou
”, Κωνσταντίνος
Δερματάς, “Alone98” για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις και την
εμπιστοσύνη.
Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες: 
Melina Koan
, “
Spent1
”, “
Fotizontas”,
“
Πλάτων - Platon” , “Seme Mortes Crew”, “
Epsilon
”, “Rocner”.
Χορηγοί επικοινωνίας της δράσης μας:

Αθήνα, 2019
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