Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, παρουσιάζει την έκθεση της εικαστικού Μαρίας
Κομπατσιάρη, με τίτλο "ΙΧΝΗ-ΥΦΕΣ" στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
"Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου".
Η ομάδα έργων που θα εκτεθούν περιλαμβάνει έργα και κατασκευές από
χαρτί, διαφόρων τύπων και διαφορετικών τεχνικών και εμπλουτίζεται συνεχώς με
καινούργια έργα, καθώς το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί την καλλιτέχνιδα. Μέρος
της έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία το 2015 στο Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών.
Ο ιστορικός τέχνης Γιάννης Μπόλης στο υποστηρικτικό του κείμενο μεταξύ
των άλλων γράφει:
"…Η πρωτοτυπία και η συνέπεια, η ενότητα και ο συνεχής πειραματισμός σε
μέσα και τρόπους χαρακτηρίζει τη δουλειά της δημιουργού, μια δουλειά που διαρκώς
εξελίσσεται μέσα από διαδικασίες μεταμόρφωσης, ανανέωσης και μετάπλασης των
βασικών της στοιχείων, προκαλώντας, κάθε φορά, διαφορετικές προσεγγίσεις,
αναγνώσεις και αφηγήσεις, μορφοποιώντας εμπειρίες, ψυχικές καταστάσεις και
συμπεριφορές, μελετώντας με επιμονή τα υλικά και την υφή τους, την έννοια του
χώρου, τις λειτουργίες του χρώματος και του φωτός, τις διαδρομές μεταξύ
γεωμετρικής τάξης και εξπρεσιονιστικής έντασης, λογικής και συναισθήματος.
Η δυνατότητα να ασχολείται ταυτόχρονα με προτάσεις που κινούνται σε
διαφορετικά επίπεδα έκφρασης, είναι συνεκτικό και ανανεωτικό στοιχείο. Η
πυκνότητα του χρώματος και ο αυθορμητισμός της χειρονομίας, ο δυναμισμός της
κίνησης και ο ρυθμικός παλμός που διακρίνει τις ζωγραφικές συνθέσεις και τα
ασπρόμαυρα σχέδιά της συμβιώνει με την πολυπλοκότητα των ψηφιακά
επεξεργασμένων εικόνων-εκτυπώσεων, αλλά και την ευαισθησία και τον
χειροτεχνικό χαρακτήρα των αντικειμένων και των κατασκευών της σε χαρτί. Η
γραφή, που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εμφανίζεται κυρίαρχη στις πιο πρόσφατες
συνθέσεις της -μια γραφή ενστικτώδης, επαναλαμβανόμενη και εμμονική που έρχεται
να απεικάσει τη ζωτική της σχέση με τον κόσμο, τη στάση και την αντίδρασή της
απέναντι στις τραγικές πραγματικότητες και αγωνίες μιας κρίσιμης και μεταβατικής
εποχής, όπως η σημερινή…"
Εγκαίνια: Τετάρτη 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 20:00.
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων "Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου"
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφόρος Στρατού 2 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια έκθεσης: 17 Οκτωβρίου - 18 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από την κ. Μαρία
Κομπατσιάρη την Τετάρτη 24 και 31/10 στις 5μ.μ. και την Κυριακή 18/11 στις
12 π.μ.
Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες για το ωράριο στο www.mbp.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας από πλευράς ΜΒΠ: Μαρία Πολυχρονάκη, αρχαιολόγος ΜΒΠ
Μουσειογραφικός σχεδιασμός: Σίσσυ Καραδημητρίου, Αρχιτέκτονας, ΜΒΠ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mbp.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2, ταχ. θυρ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
+30 2313306400, fax 2313306402, EmaiL: mbp@culture.gr

