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Στον Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος» (Θηβών 245 και Π. Ράλλη - πρώην Μηχανική καλλιέργεια), του 
Δήμου Νίκαιας, εγκαινιάζεται στις 17 Νοέμβρη (7.30μ.μ.), αναδρομική έκθεση του εικαστικού 
Παναγιώτη Βαρελά με τίτλο «Μετ΄άλλων ανθρώπων έργο». Οι παρουσιαζόμενες δημιουργίες 
σκιαγραφούν τη σχέση των μετάλλων και των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να επιβληθούν στο 
τραχύ αυτό υλικό, αποτυπώνοντας πάνω του την καθημερινότητα, τη δουλειά, τη ζωή, τον αγώνα 
και τα όνειρά τους. 
«Ερχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με το παρθενικό ταξίδι των πλοίων και των ανθρώπων. 
Καλό ταξίδι γέννα. 
Καλό ταξίδι κουφάρι. 
Καλό ταξίδι Σπύρο. 
Βιωματική η σχέση με τα μέταλλα και τον άνθρωπο. 
Τέχνη, βιομηχανική, σκληρή και παράλληλα εύπλαστη, δένει με τη μοράβια, τη σκουριά και την 
αρμύρα. 
Παντού, ορατός, και αόρατος, ο άνθρωπος. 
Υστερα ήρθε η τάξη που παράγει, ματώνει, και παλεύει. 
Πλοία παλεύουν στο κύμα και οι άνθρωποι να παλεύουν τη ζωή. 
Και οι δύο στρατευμένοι να ζήσουν, ο ένας εξαρτημένος από τον άλλο, μέταλλα και χρώματα, 
φωνές και εκρήξεις, κραυγές και πίκρα, και κάπου συχνά να παραμονεύει θάνατος. 
Ολα να γίνουν γρήγορα, ώρες ατέλειωτες στα αμπάρια και τα πλευρικά. 
Με μάτια καμένα, τα χείλη σκαμμένα και όλοι με του μόχθου τα χνάρια στα πρόσωπα. 
Και ύστερα έρχεται η τέχνη. Πολλοί τη θεωρούν "όμορφη", στολίδι στο χώρο, "εύθυμη νότα" για 
να γαληνεύουν τα μάτια. Είναι μια κουβέντα και αυτή... 
Στα ναυπηγεία και τα καρνάγια όταν πας, πας σε άλλο κόσμο. 
Οταν φύγεις, κράτα την εικόνα που είδες, πες την με δικά σου λόγια, μα λόγια αληθινά. 
Ναι, η τέχνη αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα, τη συλλογική έκφραση και δράση, χωρίς 
ευρυγώνιους φακούς, και παραμορφώσεις. 
Την αλήθεια δεν τη λες μόνο, μπορείς και να την γράφεις. Και όταν την γράφεις γίνεται κτήμα και 
άλλων και εκεί βρίσκεται η ομορφιά των συνδημιουργών, αυτό που με τρεις λέξεις προσδιορίζεται, 
"Μετ΄άλλων ανθρώπων έργο"». 
Παναγιώτης Βαρελάς 
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 28/11. Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά από 5:00μμ έως και 9:00 μμ 
Σάββατο - Κυριακή: 10:00πμ - 9:00μμ 
 


