
time present and time past

«Αυτή τη στιγμή σε αυτό το κτίριο εκτίθεται η δική μου δουλειά, δηλαδή ενός σύγχρονου 
καλλιτέχνη, και συγχρόνως στον κάτω όροφο, στην κεντρική αίθουσα, υπάρχει έκθεση 
ετρουσκικής τέχνης, που είναι 2.000 ετών», έλεγε ο Bill Viola, to 2008, αναφερόμενος στην 
έκθεσή του στο Palazzo delle Esposizioni, της Ρώμης.1 Και συνεχίζοντας: «Κάποιος θα 
μπορούσε να πει ότι η ετρουσκική τέχνη είναι αρχαία τέχνη. Και η τέχνη του Μπιλ Βαϊόλα 
είναι ξεκάθαρα σύγχρονη τέχνη. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το 
αρνηθώ. Όταν πηγαίνω κάτω και βλέπω αυτά τα έργα, νιώθω έναν βαθύ δεσμό με αυτή την 
κουλτούρα, με τους καλλιτέχνες που έφτιαξαν τα έργα που βλέπω, ακόμη και αν αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν πεθάνει πολλά χρόνια πριν. (…) Η ιδέα ότι κάθε τέχνη είναι σύγχρονη 
οφείλεται στο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια εμπειρία εδώ μέσα, με την ετρουσκική τέχνη 
που δημιουργήθηκε πριν από 2.000 έτη. Αυτή η εμπειρία συμβαίνει τώρα, αυτή τη 
συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας. Και η τέχνη είναι μία από τις μοναδικές ανθρώπινες 
εφευρέσεις που υπερβαίνει το χώρο και το χρόνο. (…) Και είναι πάντα σύγχρονη γιατί 
υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Βρίσκω την παρατήρηση του Μπιλ Βαϊόλα εξαιρετικά εύστοχη στον προσδιορισμό της περί 
του τι σημαίνει (ή μπορεί να είναι) σύγχρονο στην τέχνη και μία καλή αρχή για να αναγνώσει 
κανείς το έργο του Διονύση Χριστοφιλογιάννη, επιπλέον όταν, μεταξύ  άλλων, ο Μπιλ 
Βαϊόλα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους  του καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως της διαφοράς 
των μέσων.

Η σχέση παρόντος-παρελθόντος (και αναπότρεπτα: μέλλοντος) είναι κρίσιμη για τον τρόπο 
πρόσληψης του χρόνου, των πραγμάτων και της τέχνης ως αισθητικής και προσωπικής 
εμπειρίας, στη ζωγραφική του Διονύση Χριστοφιλογιάννη. Εκκινώντας από τον διάσημο 
εναρκτήριο στίχο του Τ.Σ. Έλιοτ, στο “Burnt Norton”, των Τεσσάρων Κουαρτέτων (Time
present and time past/Are both perhaps present in time future), που αποτελεί τον τίτλο της 
έκθεσης, ο καλλιτέχνης διαχειρίζεται την έννοια του χρόνου ως ενότητα και παρουσία. 
Παρόν-παρελθόν προστίθενται στο ένα (και όχι αριθμούνται) με όρους παραπληρωματικούς, 
δηλαδή: που ανήκουν ή αναφέρονται σε αυτό. Εκθέτοντας εικόνες και στοιχεία από 
εμβληματικούς πίνακες της Αναγέννησης ενθέτει παραλλήλως εικόνες της σύγχρονης 
πραγματικότητας, σε μία διαλεκτική σχέση ταύτισης-σύγκρουσης-τομής. Ο δεσμός του 
παρελθόντος χρόνου με τον ενεστώτα μέσα από την ένθεση (και όχι από την αποδόμηση ή 
την παρωδία, όπως ίσως εύκολα θα ανέμενε κανείς) των κλασικών έργων που ανακαλούνται 
ασυνείδητα στη μνήμη (ακόμη και όταν δεν αναγνωρίζονται αμέσως), αλλά και τη 
συναρμογή και την ανάδειξη παλαιότερων και νεότερων τεχνικών του καλλιτέχνη, ανάγει τον 
χρόνο στην πραγματική του διάσταση: το άχρονο.

Ο Χριστοφιλογιάννης φιλοτεχνεί έναν κόσμο ζωγραφικών λεπτομερειών κι ενός 
μελαγχολικού συνόλου με την αχλή του χρώματος να καλύπτει την απόσταση του τότε και 
του τώρα. Η έλξη της μυθολογίας στο έργο του (το παράδοξο των μύθων, η προέλευση, η 
γοητεία, η εξέλιξη και η ερμηνεία τους), αλλά και ο έρωτας των κλασικών αριστουργημάτων 
της Αναγέννησης, με τη ζωγραφική αποτύπωση και επαναδιατύπωση των αρχετυπικών 
θεμάτων τους στην επιφάνεια του καμβά, συνδιαλέγονται με τρόπους και τόπους της 
σύγχρονης τέχνης και ζωής. Σκηνές και πράξεις από τη Σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ, τον 
Βάκχο, του Ρούμπενς, την Κοιμωμένη Αφροδίτη, του Τζιορτζιόνε και τον Απόλλωνα και 
Μαρσύα, του Περουτζίνο διαπλέκονται αναπάντεχα με όψεις του εδώ ως αλλού και του τώρα 
ως πάντα, επαναφέροντάς μας στον προβληματισμό περί σύγχρονου, παλαιού και του 
συγχρονισμού τους.

Αν και αναμφίβολα πρόκειται για τυπικά μεταμοντέρνα στάση, ο στίχος του Τ.Σ. Έλιοτ (και 
κατ’ επέκτασιν το πρόταγμα του μοντερνισμού) μοιάζει, προς στιγμήν, να εξουδετερώνει τη 
μεταμοντέρνα συνθήκη και να οργανώνει τις συντεταγμένες της μνήμης, της εμπειρίας και 
της εικαστικής γλώσσας σ’ ένα συνεχές: απόσπασμα, ένθεμα, κειμενικότητα, 



διακειμενικότητα, ecriture αναλαμβάνουν να συγκροτήσουν τη χρονική συνέχεια και όχι να 
επιστήσουν την προσοχή στο θραύσμα (το οποίο, ούτως ή άλλως, υπονοείται) ως χρονική 
έλλειψη ή ως «αφόρητο στερητικό σύμπτωμα», όπως ευφυώς έχει προσδιορίσει ο Ευγένιος 
Αρανίτσης.2 Εδώ, ας ακούσουμε λίγο τον Fredric Jameson, ακριβώς επειδή τοποθετείται στον 
αντίποδα του εγχειρήματος και του αισθητικού αποτελέσματος του Διονύση 
Χριστοφιλογιάννη, να περιγράφει με σαφήνεια το μεταμοντέρνο ασυνεχές: «Η κρίση αυτή 
της ιστορικότητας επιβάλλει τώρα να στραφούμε πάλι, με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά, 
στο γενικότερο θέμα της χρονικής οργάνωσης στο πεδίο των δυνάμεων του μεταμοντέρνου 
και ειδικότερα στο ζήτημα της πιθανής μορφολογίας του χρόνου και της διάστασης του 
χρόνου ή και του συνταγματικού σε έναν πολιτισμό ολοένα και περισσότερο κυριαρχούμενο 
από το χώρο και τη λογική του. Πράγματι, εάν το υποκείμενο έχει χάσει την ικανότητά του 
να προβάλλει τις υποσχέσεις του και τις επισχέσεις του δια μέσου του χρονικού πολύτροπου 
και να οργανώνει το παρελθόν και το μέλλον του σε συνεκτική εμπειρία, λογικό είναι η 
πολιτιστική παραγωγή ενός τέτοιου υποκειμένου να μην καταλήγει παρά στη “σωρεία των 
θραυσμάτων”».3

Ωστόσο, η σχέση που αναπτύσσεται εντάσσει τα θέματα, τους πίνακες, τον τρόπο, τη 
γραμμή, τα πρόσωπα, την ατμόσφαιρα, τα σώματα και τους ανύπαρκτους/ανώνυμους τόπους, 
τα (μισο)σβησμένα ή εμφανή ίχνη σε ένα ελεγείο για τη μοναξιά, την ερήμωση και την 
ελευθερία. Όπως σημειώνει ο καλλιτέχνης: «Η δουλειά μου επιχειρεί κάποιους συσχετισμούς 
μεταξύ κουλτούρας και φύσης και του δίπολου, φως/σκοτάδι. Επίπεδα background και 
φιγούρες είναι αντιπροσωπευτικά στοιχεία στα έργα μου, μετέχοντας σ’ ένα είδος απείρου. 
Επιβιώνουν σε μία μελαγχολική ύπαρξη και αντανακλούν έναν καθημερινό εχθρικό κόσμο, 
μέσα από τον οποίο διέρχονται. Αντί του τόπου και της δομής εμφανίζονται ανώνυμες 
καταστάσεις του μυαλού, μεταξύ κανενός τόπου και της ανησυχίας, της μοναξιάς και της 
ερημιάς. Στην κατάσταση της μοναξιάς και της ερήμωσης μπορεί να προβάλει η ελευθερία, 
και στα έργα μου η μοναξιά και η ελευθερία είναι συνδεδεμένες αξεδιάλυτα».4

Αναζητώντας κοινά (και οικεία) σημεία αναφοράς στις αιχμές της παρελθούσης τέχνης και 
συσχετίζοντάς τις με μετέωρες εικόνες μίας σκληρής, λυρικής, ήσυχης, ανήσυχης, μοναχικής 
έως απόκοσμης πραγματικότητας, ανατέμνει τα κοινά στοιχεία μεταξύ τους και σημειολογεί 
αναπόφευκτα το μελλοντικό είδωλο του κόσμου ως ειρωνεία, ελπίδα ή ευτυχία.

                                                                                                                    Θάνος Σταθόπουλος

                                               
1 Συνέντευξη του Bill Viola στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου, από τον τόμο: «Για τα πράγματα που 
λείπουν», σελ. 176-177, εκδόσεις Άγρα.
2 Ευγένιος Αρανίτσης: «Orphan Drugs», εκδόσεις Ιστός.
3 Fredric Jameson: «Το Μεταμοντέρνο», σελ.65, εκδόσεις Νεφέλη.
4 Κείμενο του καλλιτέχνη στον κατάλογο της έκθεσης του: Apollonian Dionysian Dichotomy,
Museum of  Arts, Cluj Napoca, 2011.


