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 «ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ». 

 μια έκθεση για το μέλλον. 
 Έργα: Γιώργος Σταματάκης. 

 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Διαμαντής.  
 

 Το 2020, 100 άτομα (50 γυναίκες και 50 άνδρες) επιλεγμένα μετά από 
μια αυστηρή διαδικασία δοκιμών, θα μετοικήσουν στον πλανήτη Άρη. Η 
μετοίκηση αυτή, είτε επιτύχει, είτε όχι, θα είναι μόνιμη. Οι 100 αυτοί άνθρωποι 
δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γη ποτέ πια. Θα είναι οι πρώτοι του 
ανθρώπινου είδους, οι οποίοι θα αποπειραθούν με σοβαρές αξιώσεις να 
εγκαταλείψουν δια παντός τον κόσμο μας και να εγκατασταθούν σ'ένα 
εντελώς άγνωστο, ανοίκειο και κατ'ουσίαν απάνθρωπο περιβάλλον. Θα 
πρέπει να κατασκευάσουν ό,τι είναι απαραίτητο ή επιθυμητό για την επιβίωση 
και την μακροημέρευσή τους εκ του μη-όντος. 
 Προφανώς όλη αυτή η περιπέτεια είναι αδιανόητη. Δεν υφίσταται ούτε 
προηγούμενη αντιστοιχία, ούτε καν κάποια φυσική εικόνα. Εν τούτοις, μπορεί 
κανείς, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, να σχηματίσει μια εικόνα, μια 
αλληγορική και ονειρική εικόνα. Εδώ είναι που μπαίνουμε εμείς στην 
υπόθεση: ο Γιώργος Σταματάκης εμπνέεται από τη αποστολή αυτή και 
φτιάχνει μια σειρά από έργα τέχνης, μια πλήρη σκηνογραφική μελέτη, ένα 
περιβάλλον προσαρμογής σ'ένα μέρος, φτιαγμένο μισό από τις πραγματικές 
συνθήκες αυτής της απίστευτης (αλλά πραγματικής) ιστορίας και μισό από τη 
σουρρεαλιστική και απόμακρη φαντασία του. Χρησιμοποιεί ως βασικό 
εικονογραφικό στοιχείο το μπλε. Το μπλε που αποτελεί το παγκόσμιο 
σύμβολο αυτού που θα λείπει ολότελα από εκεί και είναι ένα από τα βασικά 
προαπαιτούμενα για την ανθρώπινη επιβίωση: του νερού.  
 Ο καλλιτέχνης αποπειράται μια σπουδή, πρακτική αρκετά κοινή στην 
ιστορία της τέχνης, με τη διαφορά ότι σ'αυτή την περίπτωση, το θέμα το 
ανακαλύπτει ο ίδιος. Όπως οι 100 μετανάστες του διαστήματος, που κάνουν 
ένα ταξίδι που δεν έχει ξαναγίνει, έτσι και ο καλλιτέχνης μελετά ένα θέμα, που 
δεν έχει ξαναμελετηθεί κατ’αυτόν τον τρόπο.  



 Ο χώρος και το θέμα επέλεξαν, θα λέγαμε ο ένας το άλλο. Το θέατρο με 
τις ευρύχωρες σκηνές και τα μικρά φουαγέ δημιουργεί μια αντιστοιχία με τη 
σύνδεση του πεπερασμένου με το άπειρο. Άλλωστε, τα βασικά έργα της 
έκθεσης, 10 τεράστιοι πίνακες που ο μεγαλύτερός τους απλώνεται στα 7Χ2 
μέτρα, δεν προορίζονται για σαλόνια. Βασικός σκοπός της έκθεσης είναι να 
μεταδώσει ένα μήνυμα. Μιλάει για την καταδικασμένη μεγαλομανία του 
ανθρώπινου είδους και για την απερίγραπτη μορφή του σύμπαντος. Με απλά 
λόγια, ρωτάει αν ο άνθρωπος είναι έτοιμος ν'αντέξει τις προκλήσεις που ο 
ίδιος θέτει στον εαυτό του.  
 Tο θέατρο Σημείο συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των εικαστικών, 
φιλοξενώντας νέους και ρηξικέλευθους καλλιτέχνες στους χώρους του. 
Υπενθυμίζεται ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει το 2013 με την έκθεση 
«You Are Here, We Are… Where?» και έκτοτε συνεχίζεται με συχνές εκθέσεις 
νέων καλλιτεχνών, σ'ένα κοινό πάντοτε πνεύμα, μιας ατομικής αισθητικής 
πρότασης. Ο Γιώργος Σταματάκης, έχοντας συμμετάσχει στις προηγούμενες 
ομαδικές εκθέσεις υπό την επιμέλεια του Αλέξανδρου Διαμαντή, αποτελεί έναν 
από τους ιδανικούς εκφραστές αυτής της πρότασης. 
 
 Θερμές ευχαριστίες στις καλλιτέχνιδες Performers Μαρκέλα Κονταράτου 
και Μαρία Ηλιοπούλου, οι οποίες θα παρουσιάσουν στα εγκαίνια της έκθεσης, 
δύο performances του Γιώργου Σταματάκη. 
 
 Διάρκεια: Παρασκευή 22 έως Τρίτη 26 Μαΐου 2015. 
 Ώρες λειτουργίας : 12:00 – 14:00 και 19:00 – 21:30 καθημερινά πλην 
Δευτέρας. 
 
 Ώρα εγκαινίων 20:30, 22/5/2015 
  
Διεύθυνση Θεάτρου Σημείο: Χαριλάου Τρικούπη 4, πίσω από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα. 
 Tηλέφωνα - στοιχεία επικοινωνίας: 210-82.11.847, 6977580764. 
facebook: Θέατρο Σημείο. web-site: www.georgestamatakis.com  
 

http://www.georgestamatakis.com/

