
Έκθεση σύγχρονων  εικαστικών  «Aντίσταση τώρα» 

Εγκαινιάσθηκε η σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδας στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, ενώ αύριο στο Πάρκο Ελευθερίας 
εγκαινιάζεται η ιστορικού περιεχομένου έκθεσή του 

Μεγάλο, από καρδιάς, έπαινο αξίζουν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας (ΕΕΤΕ) και οι εικαστικοί - μέλη του που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να 
συμβάλουν στην έκθεση «Αντίσταση Τώρα», στο νέο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Αθήνας (Γερμανικού και Μυλλέρου, πλατεία «Λ. Αυδής»), που θα λειτουργεί μέχρι τις 30 
Νοέμβρη.  

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί το πρώτο σκέλος υλοποίησης μιας - σπουδαιότατης αξίας 
και σημασίας - απόφασης Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΤΕ (Δεκέμβρης 2005): Να 
δημιουργήσει το ηλεκτρονικό αρχείο «Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση 1936 - 2014». 

Στο πλαίσιο αυτού του πολύτιμου αρχείου - πολύτιμου για την Ιστορία του λαού, του τόπου 
μας και της ελληνικής Τέχνης - στο οποίο μέχρι τώρα έχουν αποτυπωθεί 8.500 εικαστικά 
έργα - μαρτυρίες των αγώνων του λαού μας ενάντια στη μεταξική δικτατορία, στην κατοχή, 
από την αντίσταση, τον αγώνα του ΔΣΕ, μέχρι τις παραμονές της φασιστικής χούντας του 
1967, οργανώθηκε αυτή η καθ' όλα εξαιρετική έκθεση, που αξίζει τη μαζική ανταπόκριση 
του κοινού και για το άκρως επίκαιρο περιεχόμενο, το αισθητικό κάλλος των έργων και 
τρόπο παρουσίασής τους (στο ισόγειο και τον όροφο του κτιρίου). Παρουσιάζονται έργα 
175 σύγχρονων καλλιτεχνών (ζωγράφων, χαρακτών, γλυπτών). Τα έργα (επιλέχθηκαν από 
την Επιτροπή Κρίσεων, ενώ την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε άλλη επιτροπή του ΕΕΤΕ) 
εντυπωσιάζουν με τη θεματολογική και μορφολογική «πολυφωνία» και τα άμεσα και 
έμμεσα «μηνύματά» τους. Τα έργα, με τον τρόπο του το καθένα (ρεαλιστικό, 
υπερρεαλιστικό, αλληγορικό, συμβολιστικό), αντανακλούν το «βλέμμα», το αίσθημα και 
την εναντίωση των δημιουργών τους απέναντι στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα της  

Η Προεδρος του ΕΕΡΕ Εύα Μελά σημείωσε: «Οι καλλιτέχνες - μέρος κι αυτοί του λαού - 
καλούνται από την ίδια τη ζωή να είναι παρόντες στα καίρια ζητήματα της εποχής. Με αυτή 
την πρόθεση το ΕΕΤΕ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Ως καλλιτέχνες, αισθανόμαστε ότι 
οφείλουμε να πάρουμε θέση με το έργο και τη δράση μας, ο καθένας με τις δυνάμεις του 
και με τη δική του "ματιά".  

Με την έκθεση "Αντίσταση Τώρα" στοχεύουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι υπάρχει φως, 
ελπίδα για καλύτερη και ανθρώπινη ζωή, αν αγωνισθούμε. Η Τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει 
τον κόσμο, αλλά μπορεί να παρέμβει στη συνείδηση των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων, να τους κάνει να αγωνιστούν για να αλλάξουν τον κόσμο... 

 

 



 

 

 







 

 



 



 


