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Υπάρχουν πολλά να ςκεφτεί κανείσ όταν διοργανώνει μία ζκκεςθ, πολλά, ειδικά αν 

πρόκειται για μία ζκκεςθ που όλα εξαρτώνται από εςζνα. Το μόνο που ςου δίνεται 

είναι οι διαςτάςεισ ενόσ άδειου τοίχου ι χώρου. Το καλό με αυτό είναι ότι μπορείσ 

να κάνεισ ό,τι κζλεισ, οτιδιποτε, χωρίσ περιοριςμοφσ.  Αλλά το κακό με αυτό είναι 

ότι μπορείσ να κάνεισ ότι κζλεισ, οτιδιποτε, χωρίσ περιοριςμοφσ.   

Αρχικά πρζπει να αποφαςίςεισ τι κζλεισ να πετφχεισ. Και μετά, όλα εξαρτώνται από 

το τι είναι ο  χώροσ που ςε φιλοξενεί, γκαλερί, μουςείο, καφετζρια, εμπορικό 

κζντρο, κλπ. Στθ ςυνζχεια πρζπει να αποφαςίςεισ πωσ κα εκτεκοφν οι 

φωτογραφίεσ, πωσ κα ταξινομθκοφν: ζχουν όλεσ οι φωτογραφίεσ ίδιο μζγεκοσ ι 

διαφορετικό; Και τι ςυμβαίνει με τον αρικμό των φωτογραφιών, τθ ςειρά, τθν 

εκτφπωςθ και το ςτιςιμό τουσ? Θα πρζπει να μπουν ςε κορνίηα ι όχι; Θα πρζπει να 

είναι εκτυπωμζνεσ ςε art paper? Και τι είδουσ art paper; Ή μιπωσ κα πρζπει να 

είναι ςτθμζνεσ ςε foam board, καμβά ι γυαλί; Και πωσ κα κρεμαςτοφν ςτον τοίχο, 

με καρφιά, ςφρμα, ι αυτοκόλλθτα; Και υπάρχει και θ διλωςθ του καλλιτζχνθ, τα 

μπάνερ, οι αφίςεσ, κλπ. για τα οποία πρζπει να αποφαςίςεισ τόςο για τθν εμφάνιςθ 

όςο και για τον τρόπο υλοποίθςθσ. Και όλα αυτά παραμζνοντασ εντόσ 

προχπολογιςμοφ. 
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Μία ζκκεςθ είναι ςαν τθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ, αλλά όχι όπωσ ζνα βιβλίο που 

γυρνάσ τθ μια ςελίδα μετά τθν άλλθ. Είναι ζνασ μεγάλοσ καμβάσ, ζνασ χώροσ. Για 

εμζνα δεν είναι μία φωτογραφία ι μια ςειρά από αυτζσ, αλλά θ ςυνολικι αίςκθςθ 

και εντφπωςθ τθσ ιςτορίασ που προςπακείσ να πεισ: θ εμπειρία που κζλεισ να 

αποκομίςουν οι επιςκζπτεσ που κα ζρκουν να δουν τθν δουλειά ςου. Το ςυνολικό 

πακζτο, αυτό είναι που κάνει τουσ ανκρώπουσ να κζλουν να ζρκουν, αντί απλά να 

απολαφςουν  το ζργο ςου διαδικτυακά ι τυπωμζνο.  

 

 

Οι ομαδικζσ εκκζςεισ που ζχω ςυμμετάςχει ςτο παρελκόν είναι λίγο διαφορετικζσ - 

το μόνο που χρειάςτθκε να αποφαςίςω ιταν οι φωτογραφίεσ, μζγεκοσ, χαρτί, 

ζκδοςθ, και τρόποσ ςτθςίματοσ. Αυτι είναι θ πρώτθ μου ατομικι. Μικρι αλλά 

πρώτθ. Και είναι ςυναρπαςτικό και τρομακτικό ταυτόχρονα το να τα κάνεισ όλα από 

το μθδζν. Διάφορεσ οδθγίεσ βοικθςαν λίγο. Τι είναι μζγεκοσ Α2; Εντάξει, είναι 420 

x 594mm. Αλλά πωσ φαίνεται ςε ζναν τοίχο; Πόςο μεγάλο είναι ςε ςχζςθ με τον 

τοίχο; Το μυαλό ξεκινά να χαρτογραφεί αρικμοφσ με εικόνεσ. Είμαι ζνασ άνκρωποσ 
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που χρειάηεται να δοκιμάςει διαφορετικά πράγματα για να βρω τι κζλω, και να 

προςαρμοςτώ και να αλλάξω ανάλογα.  

Τθν μζρα που ξεκινάσ, ξζχνα τθ διάταξθ που είχεσ προςχεδιάςει, εκείνεσ τισ 

μετριςεισ, πόςο πρζπει να απζχουν οι φωτογραφίεσ κλπ. Η πραγματικότθτα είναι 

εντελώσ διαφορετικι. Είναι όπωσ οι φωτογραφίεσ που βλζπεισ ςτθν οκόνθ του 

υπολογιςτι και αυτζσ που κρατάσ τυπωμζνεσ ςτα χζρια ςου. Διαφορετικζσ. Πρζπει 

να παρεκκλίνεισ  λίγο για να ςυμφωνιςει αυτό που είναι ςτθν οκόνθ με αυτό που 

είναι ςτθν πραγματικότθτα. Η εμπειρία κα ςου δείξει πώσ να τα ςυνδζςεισ. Και θ 

εμπειρία κα ςε κάνει όλο και καλφτερο.  

 Υπάρχουν πολλά να ςκεφτεί κανείσ όταν διοργανώνει μία ζκκεςθ.  Πολλά. Και είμαι 

ευγνώμων για τθν ευκαιρία να διδαχκώ από αυτι τθ διαδικαςία.  
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