
Το έργο ¨After Life¨ του Διονύση Χριστοφιλογιάννη στην έκθεση ¨(OUT)TOPIAS¨ στο Μουσείο 
Μπενάκη, γίνεται αφορμή για μια συνάντηση στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας.  

Ο Διονύσης Χριστοφιλογιάννης είναι εικαστικός και καθηγητής στο τμήμα Visual Arts του 
American College of Greece – DEREE. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών Cluj 
Napoca στη Ρουμανία (MA και PhD), βιομηχανικό σχέδιο στο Strathclyde University της 
Σκωτίας (ΜΑ) και μηχανολογία στο Sheffield Hallam University της Αγγλίας (BSc).  
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ατομικές στο 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca – Romania,  Nakagawa Gallery – Tokyo κ.α. και ομαδικες  όπως 
“Tirana Open 1” σε επιμέλεια του Helidon Gjergji, “(OUT)TOPIAS“ στο Μουσείο Μπενάκη σε 
επιμέλεια του Θάνου Βόβολη, “Beauty is the Method“ σε επιμέλεια του Σωτήρη Μπαχτσετζή, 
“Uber-Bodies” at Hydra School Projects σε επιμέλεια του Δημήτρη Αντωνίτση, “The Red and 
White flag Project”  parallel on Biennale4, Thessaloniki σε επιμέλεια του Νίκου Χαραλαμπίδη, 
“In the Studio στην Kunsthalle Athens, “SelfConcious” σε επιμέλεια του Σωτήρη Μπαχτσετζή, 
“Civilisation (genres and cases)” σε επιμέλεια του Αλέξιου Παπαζαχαρία, “Lustlands, Vol.II – 
On The Great Eastern (after Andreas Embiricos)”, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου, 
κ.α. Επίσης, έχει συν-επιμεληθεί εκθέσεις με σημαντικότερες τις: “In the Studio στην 
Kunsthalle Athens με τους Daily Lazy Projects, “I fought the X and the X won” στο National 
Museum της Μάλτας και Ρουμανίας με τον Raphael Vella και την Lydia Pribisova. Παράλληλα, 
με την ιδιότητα του σκηνογράφου έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως, στο 
National Theater of Timisoara (Ρουμανία) με  τον Razvan Mazilu, στο Εθνικό Θέατρο (Αθήνα) 
με τον Robert Wilson, κ.α. 
https://dionisischristofilogiannis.wordpress.com/ 

  

https://dionisischristofilogiannis.wordpress.com/


- Παράλληλα με τη ζωγραφική εχεις παρουσιάσει πολλές εγκαταστάσεις με δαντέλα. 
Πριν φτάσουμε στο τελευταίο σου project με τον Κούρο της Βολομάνδρας, που 
παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, πες μας δυο λόγια για την δουλειά σου με 
το υλικό αυτό.  

Πρέπει να το παραδεχτώ τελικά δημοσίως !  Η δαντέλα είναι το φετίχ μου. Μεγαλώνοντας 
στη Μεσσηνία έχω πολλές μνήμες από τα εργόχειρα της μητέρας μου. Πάντοτε είχα στο 
μυαλό μου την ιδέα να εντάξω τις γεωμετρικές φόρμες και την καθαρότητα του λευκού 
εργόχειρου στα έργα μου.  

Η πρώτη ευκαίρια μου δόθηκε πριν 
μια δεκαετΙα με το project του Helidon 
Gjergji Mobilnale στην Πράγα. 
¨΄Εντυσα¨ένα smart με τις δαντέλες 
προίκα της μητέρας μου. Όπως και ο 
Samuel Johnson είπε κάποτε ότι «Η 
φύση έχει δώσει τις γυναίκες τόση 
δύναμη αλλά ο νόμος τους έχει δώσει 
τόσα λίγα» το έργο αυτό μιλάει για 
ένα είδος εξουσίας πάνω στους 
άνδρες, με το κέντημα ως θηλυκό 
στοιχείο πάνω στο αυτοκίνητο, ένα 
καθαρά αντρικό σύμβολο.  

Στην συνέχεια επαναχρησιμοποίησα κομμάτια παλιών ξύλινων επίπλων, τα οποία τα βρήκα 

στους δρόμους της Αθήνας, και τα κάλυπτα με λευκό κεντητό βελονάκι και λευκό γύψο, 

επαναπροσδιορίζοντας τη δομή, τη λειτουργία αλλά και την αισθητική τους. Πρόκειται για 

κατασκευές στις οποίες κυριαρχούν το αρχιτεκτονικό στοιχείο και οι γεωμετρικές φόρμες, και 

όπου η λιτότητα, καθαρότητα και η αφαίρεση συνομιλούν με τον έντονο διακοσμητισμό και 

“The Window”                                                                                  “Somebody” - (στην φωτ. Harriet Summer) 
ΗΟΜΕ(less), επιμέλεια Κωνστανίνου Αργιανά, Felios Collection  

“Sleeping car” , 60 picks per minute, Costa Navarino 



λυρισμό. Παρά το γεγονός ότι η αρχική μου ενασχόληση και η μεγάλη μου αγάπη είναι η 

ζωγραφική έχω πειραματιστεί με τις συνθήκες της αφαιρετικότητας του χώρου σε συνδιασμό 

με το χρόνο και την μεταβατικότητα των αντικειμένων. Η δουλειά μου ερευνά τα σύνορα της 

εικαστικής γλώσσας και μέσα απο την αφαίρεση ερευνά την ελευθερία και τα όρια του 

φυσικού χώρου χρησιμοποιόντας καθημερινά χρηστικά αντικείμενα. Στη σειρά των 

εφήμερων γλυπών φαίνεται καθαρά η αναφορά  μου στην κατάλευκη αρχιτεκτονική του Le 

Corbusier, τα “τοτεμικά” γλυπτά από 

ξύλο και μπρούντζο της Louise 

Bourgeois στην δεκαετία του 40’ και 

έλληνες καλλιτέχνες, όπως τη Χρύσσα 

με τα γύψινα “Κυκλαδίτικα Βιβλία”.  

Όπως έγραψε ο Σωτηρης Μαχτσετζής, 

ως επιμελητής της έκθεσης Beauty is 

the Method, «ο Χριστοφιλογιάννης 

εκθέτει τη θεμελιώδη αρχή των 

συνεχόμενων μετασχηματισμών, 

αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από 

τους βασικούς νόμους  της τέχνης: τη 

γεωμετρία.». Με εμφανή γεωμετρικά 

σχήματα από την αλφάβητο των 

ναυτικών ντύθηκε η πόρτα του 

σχολείου της Ύδρας με τίτλο 

Abracadabra. Ένα παιχνίδισμα στα 

Αραμαϊκά: I create as I speak για το 

Hydra School Projects.  

 

  



 

- Θα θέλαμε να μας μιλήσεις για την ανάγκη που σε ώθησε να μεταβείς από τα άψυχα 

αντικείμενα που έντυνες με δαντέλα στο “ζωντανό“ ανθρώπινο σώμα. 

Πρόκειται για μια μορφή εναντίωσης στη λήθη και την ανάγκη της σύγχρονης τέχνης να 

επαναπροσδιοριστεί από τους μύθους και τα αρχαίτυπα της τέχνης. Η δαντέλα ως σύμβολο 

θηλυκότητας, υποτάσσει το αντρικό σώμα και λειτουργεί ως γλυπτό κέλυφος με 

συγκεκριμένες αναλογίες και αισθητική. Συνεργάστηκα με το χορογράφο και φίλο Γιάννη 

Αντωνίου, ο οποίος μέσα από απλές γυμναστικές ασκήσεις και μηχανικές στυλιζαρισμένες 

κινήσεις, προσέδωσε  κίνηση στο κέλυφος (δαντέλα) κάνοντας ¨αόρατο¨ το ίδιο του το σώμα. 

Χρησιμοποιήσαμε ειδικό φωτισμό για να δημιουργήσουμε μια σχεδόν μεταφυσική 

ατμόσφαιρα, όπου το σώμα του ¨εξαφανίζεται¨και ο ίδιος ο χορευτής μετατρέπεται σε μια 

μηχανική κούκλα, μέσα από τον περιορισμό και την ακρίβεια της κίνησής του. Πρόκειται, 

ουσιαστικά, για ένα ¨live sculpture video¨που αντλεί στοιχεία από το πειραματικό έργο 

σύγχρονων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα όπως, το “Triadic Ballet” του Oscar Schlemmer. 

 

White Torso, HD video 02:15:00, Dionisis Christofilogiannis, (performer Yannis Adoniou), 2015, 

Camera, editing: Yiannis Myronidis 

 

 

 

 

 

 

  



-Ποιό ήταν λοιπόν το επόμενο βήμα;  

 

Το επόμενο βήμα ήταν ξεκάθαρο για μένα. Ουσιαστικά μέσω του απόλυτου γλυπτού ενός 

κούρου και πόσο μάλον του κούρου της Βολομάνδρας μου δόθηκε η ευκαιρία να αναλύσω, 

ερμηνεύσω, επαναπροσδιορίσω και τοποθετήσω εμένα στο “σήμα” του Τώρα και έτσι με 

καθοδήγησε σε μια επιθανάτια τελετουργία μέσω αρχέγονων καθαρμών δια πυρός και 

θαλάσσης. Μετά από μια συνεχή αναζήτηση βοήθειας από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιά 

τελικά καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο καλούπι του κούρου στο 

εγκαταλελειμμένο καποδιστριακό Εϋνάρδειο κτίριο στην Αίγινα με την αμέριστη βοήθεια του 

Αρχιτέκτωνα Ιωάννη Δέδε και της Αρχαιολόγου Βιολέτας Ζεύκης.  

 

Ο κούρος μετουσιώνεται και μεταγράφεται ως ταυτόχρονα το σημαίνον και το σημαινόμενο. 

Όπως αριστοτεχνικά έγραψε ο Αποστόλης Αρτινός, το έργο αυτό με οδήγησε ¨να εγγράψω μια 

αισθητική και αισθηματική εκλέπτυνση. Την ιδιόχειρη γραφή μιας χειροτεχνημένης δαντέλας που 

διατρέχει και διαστρέφει το κατατεθειμένο σώμα στην από-καλυπτικότητα της υλικότητάς του. Το 

ίχνος του Άλλου, που είναι και ίχνος μιας αρνητικότητας, το εσώγλυφο μιας απώλειας, μια οπτική, εν 

τέλει, ψευδαίσθηση, ένα 

παιγνίδισμα της εικόνας, 

μία επένδυση, ό, τι 

απέμεινε απ' αυτήν. Το 

σώμα του Κούρου, γίνεται 

έτσι, στο έργο του 

Χριστοφιλογιάννη, ένα 

αυτοπαθές αντί-κείμενο. 

Μέσα στον φλογισμό των 

μετωνυμιών του, εντοπίζει 

και την αλήθειά του. 

Χαράξεις που του επέφερε 

ο πόθος και τον 

περιζώνουν τώρα στη 

διαφορά του. Η φλεγόμενη 



δαντέλα αφήνει μόνο τα εσώγλυφα ίχνη της πάνω στο δοκιμαζόμενο σώμα. Ένα σώμα που φλέγεται, 

αυτός ο φλογισμός του βλέμματός του, μία μορφή πλέον εξαϋλωμένη, μία διάτρητη επιφάνεια. 

Χαράξεις λοιπόν, ρωγμές, αυλακώσεις νοήματος, ιστορημένα ίχνη, αυτά μόνο τα ίχνη του Άλλου. ¨ 

 

Η δαντέλα, σαν σάβανο πάνω στον Κούρο, εγγράφει το σώμα στον αρνητικό του χαρακτήρα, 

στο μαυρόασπρο της φθοράς του, στη στιγμή του θανάτου του, που γίνεται και η στιγμή της 

μοναδικής του Αθανασίας. Κομμάτια της αφαιρούνται από την κάψη ενώ άλλα μένουν σαν 

βελούδινο μαύρο δέρμα στο σώμα του κούρου. Τα γεωμετρικά μοτίβα που απέμειναν λένε 

το δικό τους μύθο. Διαφορετικό για το καθένα μας.  

Η διαδικασία 

κατασκευής του 

κούρου ήταν ότι πιο 

συγκινινητικό σαν 

έργο έχω κάνει ποτέ. 

Δεν ήταν μόνο για 

μένα αλλά για όλους 

μας που χρειάστηκε 

να πάμε αρκετές 

φορές στην Αίγινα 

μέχρι να 

καταφέρουμε να 

αναγεννήσουμε το 

σώμα του.  



Η εμπειρία αυτού του μετασχηματισμού κατά την δημιουγία του έργου με την ονομασία 

¨After Life¨, με έκανε να επαναπροσδιορίσω την απλότητα και την καθαρότητα της μορφής. 

¨Τα εσώγλυφα ίχνη¨ είναι η μυρωδιά της δύναμης του έργου αυτού για μένα και όχι η 

εκπληκτική ομορφιά του κούρου που φτιάχτηκε τον 7ο αιώνα π.χ. και σήμερα εκτίθεται στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. 1906, αίθ. 11). Η αφαίρεση των σχημάτων και καθαρών 

μορφών απεικονίζει το σώμα φθαρμένο , καμμένο , ταλαιπωρημένο σαν έργο τέχνης 

αληθινό, παιδί της εποχής του, μητέρα των αισθημάτων μας. ‘Η αναγέννηση’ αυτή του 

γλυπτού και η κάυση του ‘εκφράζει το τώρα και δεν μπορεί να επαναληφθεί πιά’, όπως 

εύστοχα έχει αναλύσει ο Wasiily Kandisky  στο βιβλίο του ¨Για το πνευματικό στην τέχνη¨.  

 

 

 


