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‘Urban Details’ 2011 μικτή τεχνική σε αντικείμενο 024X010Χ016 εκ.

1982-2012, τριάντα χρόνια

Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε το 1982 με αφετηρίες την Αθήνα, τη Βαρκελώνη και τη Βενετία, με τη ξενοιασιά της νιότης και τη βεβαιότητα της αιωνιότητας.
Ο σεβασμός όμως και η συστολή ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των περισσότερων που μπήκαν στη διαδικασία να εκφράσουν κάτι μέσα από τη καλλιτεχνική
τους πρόταση ή σημείωση, σε μια Αθήνα με δέκα το πολύ γκαλερί στηριζόμενες από ανθρώπους που εκτός της γνώσης είχαν σαν κώδικα ζωής τη
καλλιτεχνική έκφραση.
Εκ των υστέρων βλέπω τη γλύκα που είχαν μεταξύ άλλων, γκαλερίστες σαν την Martin Chardon (Galerie Άρτιο-έκθεση με τίτλο ‘Bags 1986’), το Νίκο Πετσάλη
(Το Τρίτο Μάτι-έκθεση με τίτλο ‘Clothes 1989’), κριτικοί σαν τη Βεατρίκη Σπηλιάδη, Έφη Φερεντίνου, Χάρη Καμπουρίδη, που είχα τη τύχη να διασταυρωθώ.
Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες περιόδους όπου η γνώμη του γκαλερίστα είναι προϊόν καθαρού ζυγίσματος του λόγου ύπαρξης του καλλιτεχνικού έργου
συνεπικουρούμενου με τη δύναμη της κριτικής προσέγγισης των ανθρώπων που κατέγραφαν την γνώμη τους, όχι πάντα σωστά, αλλά με υπογραφή και
ημερομηνία.
Εκεί κάτι αρχίζει να αλλάζει. Οι γκαλερί αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, η κριτική σκέψη και κατάθεση υποχωρεί μπροστά στη δύναμη της δημοσιογραφικής
προσέγγισης και προβολής, με έντονα τα στοιχεία του life style. Εκατοντάδες νέων πλούσιων ανθρώπων απαιτούν τη συνύπαρξη τους με το έργο τέχνης, με
κανόνες που θυμίζουν τη σχέση τους με τις αυξανόμενες επώνυμες μπουτίκ ρούχων και αξεσουάρ και ταύτιση του εικαστικού με τις τρέχουσες εικόνες και
προτάσεις άλλων πόλεων του κόσμου, σε συνδυασμό όμως με το τοπικό star system, της ελαφρολαικής μουσικής και του modeling.
Η εμφάνιση των επιμελητών τέχνης ουσιαστικά εξαφανίζει την αγωνιώδη προσμονή των περισσότερων δημιουργών για το τι θα γράψει ο άλφα ή ο βήτα
κριτικός στην εφημερίδα. ∆ημιουργούνται συμπάθειες, αλληλεξαρτήσεις σε προσωπικό επίπεδο, για να μπορέσουμε να είμαστε συνεχώς μέσα στα πράγματα.
Το πράγμα που λέγεται έκθεση αποκτά αγχωτικές παραμέτρους, όχι τόσο για το τι έχεις να πεις, αν έχεις, μέσα από το έργο σου, αλλά για το πώς θα σταθεί ή
καλύτερα στηθεί στα δεδομένα του νέου marketing, ώστε να μπορέσεις να γίνεις της μόδας και ειδικότερα ακριβός ή καλύτερα πανάκριβος.
Βλέποντας πίσω και με τη δυνατότητα που μου δίνει πλέον η ηλικία μου, βλέπω τους ανθρώπους που κράτησαν την αξιοπρέπειά τους, περιχαράκωσαν την
αισθητική τους τιμιότητα και ενώ δεν έβγαλαν τα λεφτά κάποιων άλλων, λάμπουν. Με κάποιους συνεργάστηκα, με άλλους όχι. Θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά
ονόματα, Μάρω Λάγια (Galerie ZM), Τζούλια ∆ημακοπούλου (Νέες Μορφές), Πέγκυ & ∆άφνη Ζουμπουλάκη (Galerie Ζουμπουλάκη), Κώστας & Φρανσελίνα
Σερέζη (Galerie Αργώ) κ.ά.
∆εν σας κρύβω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, πέραν των θυλάκων ουσιαστικής σχέσης με τη τέχνη, ναι μεν ήταν banal, αλλά και λεφτά έφερνε και στυλιζάρισμα
μιας υπέρμετρης φιλοδοξίας και ωραιοπάθειας εξασφάλιζε. Σε προσωπικό επίπεδο παρόλο που δεν είχα και πολλά πολλά με τους δρώντες, γι’αυτό και στο
χώρο θεωρούμε ψυχρός και απόμακρος, παρά μόνο όταν η καλλιτεχνική ανάγκη με οδηγούσε στη διασταύρωσή μου μαζί τους, οπότε εκ των πραγμάτων
δημιουργούνταν σχέσεις καλές, μέτριες ή αδιάφορες, κέρδισα αρκετά πράγματα και τη banalité αυτή, τη χρησιμοποίησα.
Αυτά που έχασα, τώρα πια στα πενήντα πέντε μου, που γλύκανε η ψυχή μου και με σχετική χορτασίλα, μπορώ πλέον να τα δω καλά, ξεκάθαρα και να τα
εντάξω στο κόσμο μου με ίσως πιο ουσιαστική μορφή. Θα δείξει.
Στη πορεία αυτή των τριάντα χρόνων, κάνοντας την αυτοκριτική για τη δουλειά μου, τώρα πια δε βάζω τίποτα κάτω από το χαλί, βλέπω ότι υπήρξα καθαρό
προϊόν του αστικού κόσμου, με ειλικρίνεια, ευθύτητα και διαφοροποίηση από το καθωσπρεπισμό της ανατροφής μου, με προσωπικές επιλογές δύσκολες. Η
ψυχρότητα και η αποστασιοποίηση μου από πολλούς ανθρώπους του χώρου δεν ήταν σνομπισμός αλλά συστολή και σεβασμός στις δουλειές των τόσων
αξιόλογων καλλιτεχνών της φουρνιάς μου. Κατάφερα από πολύ νέος να μη συγχέω το άτομο με την καλλιτεχνική δημιουργία, πράγμα που με άφησε να δω
και να χαρώ απίθανες δουλειές όλα αυτά τα χρόνια, από καλλιτέχνες που δεν ταιριάζουμε σε προσωπικό επίπεδο με τίποτα.
Ήξερα ότι αυτό που κάνω, μ’αρέσει, το αγαπώ, το υπερασπίζομαι, ενθουσιάζομαι μαζί του, επειδή όμως δεν είμαι διανοούμενος αλλά απλά ζωγράφος, δε
καβάλησα το καλάμι περιφερόμενος στο Κολωνάκι ως το αποκορύφωμα της εννοιολογίας και της βαρύγδουπης εικαστικής οντότητας, ξέροντας ότι και χωρίς
τη δουλειά μου μια χαρά είναι η παγκόσμια ιστορία της τέχνης. Πολλοί φίλοι μου λένε να μη τα λέω έτσι γιατί δείχνει να υποτιμώ τον εαυτό μου. ∆ε
συμφωνώ, γιατί έτσι νιώθω λυτρωμένος από το να αποδεικνύω συνέχεια κάτι, σε έναν περίγυρο που όλοι τα ξέρουν όλα. Είμαι ένας ζωγράφος που, δουλεύει
επί τριάντα χρόνια καθημερινά, χωρίς πολλές κουβέντες, κρινόμενος από το κοινό που κατά τη γνώμη μου είναι ο τελικός και μοναδικός αποδέκτης της
καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Συγνώμη ζητάω μόνο για τις φάσεις της βιασύνης, της ευκολίας κάποιων έργων που έγιναν, αντιμετωπίζοντας τους νέους πλούσιους του τόπου μας
υπεροπτικά, με σκοπό μόνο τα χρήματά τους. Εκεί τελικά ο νεόπλουτος ήμουν εγώ.
Εξαγοραζόταν όμως η αμαρτία με το εισιτήριο για Νέα Υόρκη, όπου απομακρυνόμενος από τη βολική κατά τα άλλα Βαλκανική επαρχιώτικη πραγματικότητα,
ζούσα τη ψευδαίσθηση του διεθνούς παίχτη.
Στα καλά της δουλειάς μου, στάθηκαν δίπλα μου λίγοι, γκαλερίστες, κριτικοί, επιμελητές, κοιτώντας με πιο βαθειά από την επιδερμίδα και για μένα η προίκα
μου είναι αυτές οι ανάσες, οι αγωνίες, οι παρατηρήσεις, οι προσπάθειες να μου δείξουν το ωραίο, το ουσιαστικό.
Χαίρομαι γιατί συνάντησα στη ζωή μου, σαν ένα παράδειγμα, την Αγγέλα Ταμβάκη, Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, που εμπιστευόμενη την ημιμάθειά
μου, μου προλόγισε δύο μου δουλειές, (με τίτλο-‘Party’ 1996, Κρεωνίδης Αrt Gallery, Αθήνα & Θεσσαλονίκη, Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη, Σύρος & Galerie
Αργώ, Λευκωσία) και (με τίτλο-‘Πλ.Βάθης 2’ 2002, Galerie Aργώ, Αθήνα & Λευκωσία, Galerie Μορφή, Λεμεσός, Αίθουσα Τέχνης Εποχές, Κηφισιά, Αίθουσα
Τέχνης Χρύσα, Κατερίνη).
Χαίρομαι γιατί κοιτώντας το αρχείο μου, βλέπω ότι οι νέοι πλούσιοι καταλαμβάνουν περίπου το 20%, έναντι του υπολοίπου ποσοστού που ήταν άνθρωποι που
αγάπησαν τη δουλειά μου, με χαρά και σεβασμό έχουν έργο μου σπίτι τους, που πολλές φορές αγοράστηκε από υστέρημα, άνθρωποι απλοί, φυσιολογικοί,
που τιμώντας με, συνέβαλαν ουσιαστικά στο συναρπαστικό ταξίδι μου.

Βασίλης Καρακατσάνης, Αθήνα 17 Ιουλίου 2012

Βασίλης Καρακατσάνης
Ο Βασίλης Καρακατσάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα και Βαρκελώνη, συντήρηση αρχιτεκτονικών μνημείων στη Βενετία, με υποτροφίες
του ΙΚΥ, της Ισπανικής Κυβέρνησης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στα πρώτα του έργα 1982-1985 (νεκρές φύσεις, συνθέσεις εσωτερικού χώρου με γυμνά, τοπία κ.ά.) εφαρμόζει τις αφομοιωμένες διδαχές της εικαστικής του παιδείας που
προσανατολίζονται προς τις συνθετικές διατάξεις του κυβισμού και τις χρωματικές επιλογές του φωβισμού.
∆ιαμορφώνει το προσωπικό του λεξιλόγιο εξελικτικά μέσα από τη χρήση μικτής τεχνικής και σταδιακά αρχίζει να ενσωματώνει στη ζωγραφική επιφάνεια το τρισδιάστατο
αντικείμενο.
Από το 1985 και μετά εργάζεται κυρίως σε θεματικές ενότητες (‘Τσάντες 1986’, ‘Ρούχα 1989’, ‘Χαλιά 1991’, ‘Σημαίες 1992’, ‘Σπίτια 1994’ κ.ά.) όπου ατόφια ενδυματολογικά
υλικά παρουσιάζονται ενσωματωμένα στα έργα του. Οργανώνει συχνά τις συνθέσεις του με θεατρική αντίληψη και ανάγει το καθημερινό αντικείμενο σε δομικό στοιχείο των
έργων του. Χρησιμοποιεί καθαρή και πλούσια χρωματική κλίμακα με ζωηρές χρωματικές αντιθέσεις, μεταπλάθοντας με εικαστικές παρεμβάσεις αυτούσια στοιχεία του υπαρκτού
και βιωματικού του χώρου και διερευνώντας με ευαισθησία τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης.
Είναι σαφές ότι ο Καρακατσάνης δεν αφορμάται απόλυτα από το κλίμα του νέου ρεαλισμού ή της ποπ, όσο είναι σαφές επίσης ότι με αυτά τα υλικά (υφάσματα, ρούχα, κ.λ.π.)
έχει σαφώς προσωπική και βιωματική σχέση.
Η συνεργασία του με σχεδιαστές ρούχων (Ασλάνης, Βαλέντε, Τσόκλη) (‘Χαλιά 1991’, ‘Sarong 1998’), ήταν ο ποιο εμφανής τρόπος ανάγκης του, από τα πλαίσια του τελάρου, να
‘βγει’ στο χώρο η δουλειά του, παίρνοντας κίνηση και ζωή, ενώ το αποκορύφωμα της σκηνογραφικής προσέγγισης της ζωγραφικής του εμβάθυνσης στην παρατήρηση και
καταγραφή του αστικού μοντέλου του πολιτισμού μας, φάνηκε από το 1996 και μετά (‘Πάρτυ 1996’, ‘Αστικά Υλικά 2005’, ‘Αστικές Συμπεριφορές 2008’ και ‘Αλκοόλ 2010’).
Έχει εκθέσει στην Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Ινδονησία και Γερμανία, ενώ για την δουλειά του έχουν γράψει μεταξύ άλλων οι Β. Σπηλιάδη, Ν. Γρηγοράκης, Χ.
Καμπουρίδης, Αγγ. Ταμβάκη, Al. Tosi, Cl. Hughes, P. Serra y Bauzá, J. Mir και R. Araujo.
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

