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Ο «Δεσμός» 
και η σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Του 
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ* 

  

Η Έπη Πρωτονοταρίου γεν-
νήθηκε στον Πειραιά το 
1933 και μεγάλωσε στην 
Κυψέλη. Σπούδασε ζω-

γραφική στην ΑΣΚΤ (1951-1957), 
στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη, 
πλάι σε μια σειρά από τους πλέον κα-
ταξιωμένους μετέπειτα καλλιτέχνες 
στην Ελλάδα, με τους οποίους συν-
δέθηκε όχι μόνο επαγγελματικά αλλά 
και με βαθιά φιλία. 

Δίδαξε στη σχολή Αηδονοπούλου 
αφήνοντας πίσω της σπουδαίο παι-
δαγωγικό έργο, ενώ παράλληλα συ-
νεργάστηκε και με την άλλοτε δασκά-
λα της και ζωγράφο Ελένη Θεοχάρη-
Περάκη για το κουκλοθέατρο «Ο 
Μπάρμπα-Μυτούσης» δίνοντας τη 

φωνή της στον χαρακτήρα του Κλού-
βιου. 

Το 1967 γνώρισε τον Μάνο Παυ-
λίδη και το 1971 ίδρυσαν από κοινού 
την «Αίθουσα Επικοινωνίας Δε-
σμός» που μετεξελίχτηκε σύντομα σε 
«Αίθουσα Τέχνης Δεσμός». Για 22 
χρόνια στον «Δεσμό» φιλοξενήθη-
καν οι πλέον νεότερες, πειραματικές 
και πρωτοποριακές τάσεις της τέχνης 
της εποχής, δίνοντας βήμα με τόλμη, 
συνέπεια και σταθερότητα σε κατα-
ξιωμένους όσο και σε ανερχόμενους 
καλλιτέχνες. 

Ήταν από τις πρώτες -αν όχι η πρώ-
τη- εκείνες αίθουσες τέχνης που με 
συστηματικό και «προγραμματικό» 
τρόπο εισήγαγαν και παρουσίασαν 
στην Ελλάδα εννοιολογικά έργα, 
performances και εγκαταστάσεις. 

Πέρα από την εμπορική τους διά-

σταση, οι εκθέσεις του «Δεσμού» 
πλαισιωνόταν από μια σειρά ομιλιών, 
παρουσιάσεων, ανοιχτών συζητήσε-
ων και διαλέξεων, που ως κύριο στό-
χο είχαν την ανάδειξη και τη διάδοση 
των νεωτερικών θέσεων στα ελληνι-
κά εικαστικά πράγματα, την ανάπτυ-
ξη της ερευνητικής διάστασης της τέ-
χνης, όσο και την παρέμβαση στα κύ-
ρια ζητήματα και αιτήματα του καλλι-
τεχνικού χώρου. 

Στον χώρο του «Δεσμού», για πα-
ράδειγμα, πραγματοποιήθηκε το 
1977 ο κύκλος εκδηλώσεων με τίτλο 
«Υποθέσεις για ένα Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης», που έθεσε καίρια το 
ζήτημα της ίδρυσης ενός μουσείου 
που θα υποστηρίζει την σύγχρονη 
καλλιτεχνική παραγωγή. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γε-
γονός πως μεγάλο μέρος των έργων 

της συλλογής του σημερινού Εθνι-
κού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
πρωτοπαρουσιάστηκε στον «Δεσμό». 

Μετά το 1993, όταν ο «Δεσμός» 
σταμάτησε τη λειτουργία του, η Έπη 
Πρωτονοταρίου δεν έπαψε να συν-
δράμει έμπρακτα κάθε δραστηριότη-
τα που εξυπηρετούσε τους παραπάνω 
σκοπούς. 

Η Έπη Πρωτονοταρίου έφυγε από 
τη ζωή την παραμονή των Χριστου-
γέννων. Η δράση και η προσφορά της 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
κεφάλαια της ιστορίας της σύγχρο-
νης τέχνης στην Ελλάδα, καθορίζο-
ντας στον μέγιστο βαθμό την πορεία 
και την εξέλιξή της. 

  

* Ο Κώστας Χριστόπουλος είναι 
εικαστικός καλλιτέχνης και επίκουρος 
καθηγητής στην ΑΣΚΤ

Η Έπη Πρωτονοταρίου το 1977. Φωτ. Θόδωρος
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Η Έπη Πρωτονοταρίου έφυγε πριν 
από λίγες ημέρες από τη ζωή σε 
ηλικία 87 ετών και ένας ευάριθμος, 
αλλά υπολογίσιμος, κύκλος φιλό-

τεχνων, καλλιτεχνών, επιμελητών και συνερ-
γατών την αποχαιρέτισε θερμά. Ωστόσο, η μα-
κρόχρονη πολιτισμική προσφορά της και το 
πλήρες εύρος της δημιουργικής προσωπικό-
τητάς της δεν είναι ακόμη ευρύτερα γνωστά. 
Ποιο ήταν το κύριο στοιχείο αυτής της πολύ-
τιμης συμβολής της; Θα έλεγα χωρίς περι-
στροφές, η γενναιοδωρία και μια απελευθε-
ρωτική διάσταση που ενεργοποιούσε σε όποι-
ον συναναστρέφονταν. Όσοι συνεργάστηκαν 
-άρα μαθήτεψαν- δίπλα της γνώρισαν την οι-
κείωση, την αγάπη, το ήθος και την φιλοπαίγ-
μονα δημιουργική διάθεση που τη χαρακτή-
ριζαν. Αυτή η τελευταία την έκανε ανοιχτή, 
όσο κανείς άλλος, σε κάθε είδους καλλιτεχνι-
κό πειραματισμό. 

Η καινοτομία της Αίθουσας Τέχνης «Δε-
σμός» -που μαζί με το σύντροφό της Μάνο 
Παυλίδη διεύθυναν από το 1971 έως το 
1993- είναι ότι γύρισε την πλάτη στον φετιχι-
σμό του καλλιτεχνικού αριστουργήματος, 
αποθεώνοντας το συμβάν, την εμπειρία, ακό-
μη και την πιο βέβηλη διαδικασία. Στο πέρα-
σμα του χρόνου άρχισα να αντιλαμβάνομαι 
ότι την έφεση αυτή την αντλούσε από την 
κουλτούρα και τις τελετουργίες του παιχνιδι-
ού, δηλαδή από την προϋπηρεσία της στον 
«Μπάρμπα-Μυτούση» του Κουκλοθεάτρου 
Αθηνών και τον «αγαθούλη» Κλούβιο, που η 

Έπη υποδυόταν για χρόνια. Εκεί μυήθηκε σ’ 
εκείνο που ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν περιέγραψε 
ως «μια νέα διάσταση της χρήσης που τα παι-
διά και οι φιλόσοφοι παραδίδουν στην αν-
θρωπότητα» (Εγκώμιο της βεβήλωσης). 

Εξηγούμαι: Το παιχνίδι -το οποίο προέρχε-
ται από αρχαίες ιεροπραξίες και μαντικές πρα-
κτικές- μας απελευθερώνει και μας εξοικειώ-
νει με στρατηγικές δημιουργικής μεταμόρ-
φωσης, που με τον τρόπο αυτό αποκτούν πο-
λιτικό χαρακτήρα. Πράγματι, «τα μικρά παι-
διά, που παίζουν με όποια παλιατσαρία πέσει 
στα χέρια τους, μεταμορφώνουν σε παιχνίδι 
ακόμη και ό,τι ανήκει στη σφαίρα της οικονο-
μίας, του πολέμου, του δικαίου και άλλων 
δραστηριοτήτων που συνηθίσαμε να θεω-
ρούμε σοβαρές». Κοινή σε όλες αυτές τις πε-
ριπτώσεις είναι «η μετάβαση στην αμέλεια. 
Και αυτή δεν σημαίνει ολιγωρία ή έλλειψη 
προσοχής (δεν υπάρχει είδος προσοχής που 
να μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του παιδιού 
που παίζει· καλύτερα να κάνουμε λόγο για 
προσήλωση), αλλά μια νέα διάσταση της χρή-
σης». 

Τι είναι, λοιπόν, εκείνο που αναδεικνύεται 
από αυτήν την έλξη του παιχνιδιού; Η απρό-
σμενη χάρη και η ιδιότυπη αυτή προσήλωση 
που αποκτάμε μέσα από την αμέλεια. Η απο-
κατάσταση και η μεταστροφή του περιττού, 
του ποταπού και του ελάσσονος. H ανθοφο-
ρία ενός απρόσμενου σωματικού νοήματος. 
Kαι, μια νέα διάσταση της τόσο παρεξηγημέ-
νης έννοιας, της χρήσης, που κατέστη υποτι-
μητική, επειδή την αντιλαμβανόμαστε διαμέ-
σου των παθητικών καταναλωτικών αντιθέ-
των της, μεταξύ των οποίων και η κατάχρηση. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, η Έπη κράτησε ανοιχτή 
τη δυνατότητα του παιχνιδιού σε κάθε δημι-
ουργικό έργο με το οποίο συνδέθηκε. Προ-
πάντων, όμως, τη δυνατότητα σύνδεσης της 
(νέο)πρωτοποριακής καλλιτεχνικής σκηνής 
των δεκαετιών του 1970 και 1980 με την υπό-
σχεση της απολεσθείσας γιορτής, από την 
οποία η σύγχρονη τέχνη σταδιακά έμοιαζε να 
απομακρύνεται. 

Μια τέτοια στάση ήταν ακριβώς δημιουργι-
κή αλλά και κριτική, ταυτόχρονα. Η σύνδεση 
ορισμένων σημαντικών -και μάλλον παρα-
γνωρισμένων- Ελλήνων καλλιτεχνών των δε-
καετιών αυτών με την πεμπτουσία του παι-
χνιδιού οδήγησε πέρα από τις καθιερωμένες 
συμβάσεις της σύγχρονης τέχνης αλλά και 
πέρα από το ίδιο το παιχνίδι. Πέραν, δηλαδή, 
από μια «Πρόταση για παιχνίδι», όπως ήταν ο 
τίτλος της αλληλεπιδραστικής έκθεσης που 
διοργανώθηκε στο «Δεσμό» τον Ιούνιο του 
1975. Η Έπη δεν υπήρξε διαχειριστής και πα-
θητικός υποδοχέας (Αιθουσάρχης Τέχνης), 
αλλά διακριτικός συνεργός, αθόρυβος ξενι-
στής, εμψυχωτής και καταλύτης μιας σειράς 
καλλιτεχνικών συμβάντων που χαρακτήρι-
σαν τις δραστηριότητες του «Δεσμού». Πρό-
κειται για μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο στη 
νεότερη καλλιτεχνική ιστορία μας, όπου η δη-
μιουργική στιγμή διεκδικεί αμήχανα τα νή-
ματα μιας επανασύνδεσης με τις σύγχρονες 
μορφές της ζωής. Γι’ αυτό και το παιχνίδι, εν 
προκειμένω, απέκτησε τον χαρακτήρα μιας 
οντολογικής κατηγορίας, που δεν συνδέεται 
μόνο με τη μορφή ή τη γλώσσα των έργων τέ-
χνης αλλά με το ίδιο το «είναι» της καλλιτε-
χνικής δημιουργίας. Ένα συμβάν που είναι 

δύσκολο να περιγραφεί, επειδή ακριβώς τα 
ίχνη του χάνονται απρόσμενα στον «αγαθού-
λη» Κλούβιο. 

Όσο περνούν οι μέρες γίνομαι πιο σίγου-
ρος ότι η Έπη ήταν, εντέλει, μια δημιουργός, 
μια κηπουρός και καλλιεργητής όλων αυτών. 
Κατά ένα περίεργο τρόπο, το άχρονο και αρ-
χοντικό της στιλ ήταν εκείνο που την έφερνε 
ακόμη πιο κοντά μας. Αυτός ήταν ο φυσικός 
της χώρος. Ο Αγκάμπεν (πάλι) μιλώντας για 
την «Πράξη της δημιουργίας» μας θύμισε 
έναν αινιγματικό στίχο του Δάντη, που συνο-
ψίζει τον διπλό χαρακτήρα κάθε αυθεντικής 
δημιουργίας, η οποία παραπαίει διαρκώς 
ανάμεσα στην ορμή και την αντίσταση, την 
έμπνευση και την κριτική: «Ο καλλιτέχνης 
που έχει την έξη της τέχνης έχει ένα χέρι που 
τρέμει». Με τον τρόπο αυτό αναλογίζομαι σή-
μερα και το χέρι της Έπης να μας θυμίζει τη 
σημασία της απολεσθείσας γιορτής: «ignis 
ardens non comburens [μια φωτιά που καίει 
χωρίς να σβήνει].» 

  

«Δεσμός» ξενιστής 
Για την Έπη (Παρθενόπη) Πρωτονοταρί-

ου, λοιπόν, παραθέτω ένα απόσπασμα απ’ 
όσα είχα γράψει κατά την περίοδο της καθη-
μερινής και συναρπαστικής συνεργασίας μας, 
με αφορμή την έκθεση του ΔΕΣΤΕ, Π+Π=Δ: 
Νέα τέχνη από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80. 
Επιλογές από το «Δεσμό» (1999).1 

Τι ήταν λοιπόν ο «Δεσμός» και τι είναι αυτό 
που κάνει ξεχωριστά τα «παράξενα» έργα που 
εκτέθηκαν εκεί; Μια Αίθουσα Τέχνης που 
απλά συστέγασε τη διεκδίκηση ορισμένων 
νέων μορφών έκφρασης; Ένα sine qua non 

Η Έπη μαζί με το Μάνο, ξεκίνησε τον Δεσμό, το 1971, στην 
αρχή της λεωφόρου Συγγρού στο νούμερο 4. Η περιοχή, 
τότε, θεωρείτο απόκεντρη για το εγχείρημα, καθώς όλες οι 
αίθουσες τέχνης ήταν συγκεντρωμένες μεταξύ Συντάγμα-

τος και Κολωνακίου. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η Έπη κατέ-
στησε αυτόν τον χώρο κέντρο για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Συ-
γκέντρωσε την πλειονότητα των καλλιτεχνών που διερευνούσαν τα 
νέα εικαστικά ιδιώματα και τις αντίστοιχες έννοιες. Η λειτουργία / δρα-
στηριότητα του χώρου, προσδιορίστηκε ανεξίτηλα από τη δυναμική 
προσωπικότητα της Έπης: πολύπλευρη, ενθουσιώδης, τελειοθήρας, 

με διαίσθηση, φαντασία, αλλά και γνώση του αντικειμένου, μιας και η 
ίδια ήταν καλοτεχνίτησα. 

Κάθε Δευτέρα βράδυ, συγκεντρώνονταν στον Δεσμό όλη η «ψαγ-
μένη» Αθήνα, καλλιτέχνες, θεωρητικοί, εκδότες, μουσικοί, ανάμεσα 
τους ο Αλέκος Ξύδης, ο Ορέστης Δουμάνης, η Μαρία Κοτζαμάνη, ο 
Ιόλας, ο Νανάκος Παπαιωάννου, η Μαρία Μαραγκού, νεαρή φοι-
τήτρια τότε, για κουβέντα, κρασί και μακαρονάδα. 

  

Ρένα Παπασπύρου,  
ομότιμη καθηγήτρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Της 
ΛΕΩΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ* 

  

«Κυράδες μου καλημέρα», έτσι μας αγκάλιασε η γενναι-
όδωρη θεατρική φωνή της την πρώτη ημέρα που συ-
ναντηθήκαμε. Θα ήταν η καθηγήτριά μας του μαθή-
ματος των «Τεχνικών» για τα επόμενα έξι χρόνια, στο 

ιδανικό περιβάλλον πνευματικότητας και ελευθερίας της Σχολής της 
Μίνας Αηδονοπούλου. Στο ίδιο σχολείο που λίγα χρόνια πριν ήταν 
και εκείνη μαθήτρια. Αμέσως μετά μοίρασε κάρβουνα και ένα μεγάλο 
ρολό χαρτί του μέτρου και μας παρακίνησε να αρχίσουμε την ζωγρα-
φική. 

Η Έπη ήταν ο απόλυτος ορισμός της έννοιας του Δάσκαλου. Είχε 
πάντα κέφι, τραβούσε μπροστά με δύναμη και επιμονή και απεχθα-
νόταν τους συμβιβασμούς και τη μετριότητα. Το μάθημά της ήταν 
ανακάλυψη, δημιουργία, χαρά, απελευθέρωση αλλά και πειθαρχία 
μαζί. 

Ζωγράφος η ίδια, υπήρξε η ψυχή της «Επιτροπής Τεχνικών», του 
απογευματινού μας Εργαστηρίου. Στις πολλές δραστηριότητές του 
ξεχώριζαν οι θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζαμε στο θεατράκι του 
σχολείου: «O Πρωτομάστορας» του Γιώργου Θεοτοκά, «To Παρα-
μύθι χωρίς Όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα, «Η Σημασία να είσαι Σο-
βαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ... Χρειαζόταν πολλή δουλειά, ατέλειωτες 

πρόβες, σκηνικά, αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, όλα ζωγραφι-
σμένα ένα-ένα στο χέρι, επικρατούσε όμως μεγάλος ενθουσιασμός. 

Βασικό στέλεχος και πρωτεργάτης του «Κουκλοθεάτρου Αθηνών 
ο Μπάρμπα-Μυτούσης» όπου έπαιζε τον «Κλούβιο» με την αξέχαστη 
φωνή της, αναπόφευκτα συνέβαλε και στην «Επιτροπή Κουκλοθεά-
τρου», τη μεγάλη παράδοση της Σχολής Αηδονοπούλου. Με τα έργα 
που γράφαμε, τις κούκλες και τα σκηνικά που κατασκευάζαμε, την 
«Κυρά-Καλή», τον «Μπόμπιρα» και τη «Μαρούκα», δίναμε κάθε χρό-
νο παραστάσεις εκτός από το σχολείο και σε Ιδρύματα με παιδιά. Φτά-
σαμε να ανεβάσουμε στο Κουκλοθέατρο μέχρι και το «Ημέρωμα της 
Στρίγγλας» του Σαίξπηρ. 

Η Έπη είχε πάθος, λάτρευε τη δουλειά της. Δεν εγκατέλειψε ποτέ τη 
διδασκαλία, «τα παιδιά της» όπως έλεγε, ακόμα και όταν οι υποχρε-
ώσεις της Αίθουσας Τέχνης Δεσμός δεν της άφηναν κανένα περιθώ-
ριο χρόνου. Μέχρι το τέλος της ζωής της άνοιγε διάπλατα το σπίτι και 
την αγκαλιά της, παρακολουθούσε την πορεία και την εξέλιξή μας και 
καμάρωνε για μας. 

Το παράδειγμά της επηρέασε βαθειά και καθόρισε υποσυνείδητα 
πολλές από τις μετέπειτα επιλογές μας. 

   

* Η Λεώνη Βιδάλη είναι ομότιμη καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών

αυτών των μορφών που κράτησε αδιάκοπα 
από το 1971 μέχρι το 1993; Μια «συλλογική 
τρέλα» μερικών ανθρώπων, ή ο τόπος της ρι-
ζοσπαστικής έκρηξης του καινούργιου; Μια 
«μικρή επανάσταση», μια καλλιτεχνική «γιορ-
τή»; Όπως και να ‘χει, όλοι πάντως συμφω-
νούν σ’ εκείνη την κατάσταση χάριτος που ξε-
πήδησε μέσα από αυτό το αλλόκοτο «πνεύμα 
της εποχής». 

Μιλώντας κατ’ αρχήν για τις δραστηριότη-
τες του «Δεσμού» χρειάζεται να διευκρινί-
σουμε ότι έχουμε να κάνουμε μ’ ένα ανοιχτό 
πεδίο πειραματισμού όπου εμφανίστηκαν 
αντιθετικές διαθέσεις και ανόμοιες εκφρά-
σεις. Αν εμείς σήμερα αισθανόμαστε ελεύθε-
ροι και ανοιχτοί σε νέες καλλιτεχνικές εμπει-
ρίες και τολμηρές μορφές έκφρασης, αυτό ως 
ένα βαθμό το οφείλουμε σε ανθρώπους σαν 
τον Μάνο Παυλίδη και την Έπη Πρωτονοτα-
ρίου, που μέσα από το «Δεσμό» ενσάρκωσαν 
όλα αυτά τα χρόνια έναν διαφορετικό τρόπο 
αντίληψης της σύγχρονης τέχνης, σε συνάρ-
τηση με τις μεταβολές της ζωής. 

Με το «Δεσμό» έχουμε κατ’ αρχήν ανανέ-
ωση των εκφραστικών εργαλείων της τέχνης 
στη χώρα μας (την «είσοδο» της body art και 
την άνθιση και των performance), και αυτό 
που πολλοί ονομάζουν σήμερα «διεπιστημο-
νικότητα»: δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ δια-
φόρων τεχνών (με τη συμβολή μουσικών, 
ποιητών, αρχιτεκτόνων, τη διοργάνωση δια-
λέξεων επεξηγηματικού-εκπαιδευτικού χα-
ρακτήρα, εκδηλώσεις στην πόλη και σε υπαί-
θριους χώρους κ.λπ). Αν θέλαμε να γενικεύ-
σουμε, θα λέγαμε ότι η προτεραιότητα δίνεται 
στην επικοινωνιακή διάσταση και σε ορισμένα 
στοιχεία θραύσης των ορίων που απομακρύ-
νουν την ελληνική τέχνη από τις ξεθωριασμέ-
νες εμμονές και τις αγκυλώσεις της «ιθαγέ-
νειας», με έναν τρόπο συχνά πρωτόλειο και 
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της δεκαετίας 
του ‘70. Η εμπειρία του «Δεσμού» υπήρξε ξε-
νιστική με τη διπλή έννοια του όρου: «ξένισε» 
και «φιλοξένησε». Δηλαδή φιλοξένησε ξενί-
ζουσα και εξέπληξε υποδεχόμενη. 

Όλες αυτές τις καλλιτεχνικές εμπειρίες μπο-
ρούμε να τις δούμε σαν ένα όριο, σαν ένα πέ-
ρασμαανάμεσα σε δύο εποχές. Ένα πέρασμα 
της «κλασικής» νεωτερικότητας στην κρίση 
της, της βιομηχανικής στη μεταβιομηχανική 
κοινωνία, που «κόβουν» σχεδόν στα δύο των 
αιώνα μας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από αυ-
τήν την εποχή αρχίζει να αποκτά ηγεμονικό 
ρόλο ο πολιτισμός της κατανάλωσης και μια 
σειρά νέα εκφραστικά (ριζοσπαστικά) φαινό-
μενα και συμπεριφορές. 

Σήμερα πρέπει να δούμε τα έργα αυτά στο 
εσωτερικό μιας διαφορετικής αντίληψης για 
τη δημιουργική πράξη που πριμοδότησε αν-
θρωπολογικές ιδιότητες και μια προσέγγιση 
της ανθρώπινης εμπειρίας από διάφορες 
οπτικές γωνίες. Αυτή είναι και η πεμπτουσία 
της διεπιστημονικότητας, του «διατεχνικού πει-
ραματισμού» όπως τον αποκάλεσε ο Γιάννης 
(Νανάκος) Παπαϊωάννου, που θα πάρει μέσα 
από το «Δεσμό» διαφορετικές μορφές και εκ-
φράσεις. Τίποτα δεν λειτουργεί σε διαδοχή, 
αλλά σε συγχρονία. Δεν υπάρχουν όρια προς 
υπέρβαση, απαγορευμένες περιοχές προς εκ-
χέρσωση και ξεχωριστά είδη (ζωγραφική, 
γλυπτική, μουσική, λόγος, προβολές, θέατρο, 
επιστήμες)× υπάρχει μόνο «συναισθησία» και 
ένα ανοιχτό πεδίο εντάσεων. 

  

* Ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης είναι καθηγητής  
στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

   
1 «Η συνάντηση, το όργιο, το τίποτα, ο βάρβαρος 
και το ποντίκι. Πέντε λέξεις κλειδιά για το «Δεσμό» 
και την ελληνική τέχνη: 1971-1993», στο Π+Π=Δ, 
Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Futura, 1999

Έπη – «Δεσμός» 
Ο «αγαθούλης» Κλούβιος και η καλλιτεχνική νεο-πρωτοπορία 

. Η Έπη Πρωτονοταρίου

Η Επη Πρωτονοταρίου (δεξιά) στο Κουκλοθεάτρο Αθηνών

Έπη Πρωτονοταρίου

Η Έπη και η διδασκαλία
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ΥΓΗΑΗ 

Της 
ΤΙΝΑΣ ΠΑΝΔΗ  
και του  
ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΧΙΖΑΚΗ* 

  

Το 2017 σε μια από τις σπάνιες 
επισκέψεις της στην Αθήνα, 
υποδεχτήκαμε την Έπη Πρωτο-
νοταρίου για πρώτη φορά στη 

μόνιμη στέγη του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης. Με την ευκαιρία 
αυτή είδαμε μαζί της το νεοαποκτηθέν 
από το ΕΜΣΤ βίντεο του Βέλγου καλλι-
τέχνη Jef Cornelis Griekenland alles 
inbegrepen [Greece all inclusive] του 1982, 
ένα οδοιπορικό στην Ελλάδα της τέχνης, 
το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
πλάνο με τον Θανάση Τότσικα να παίζει 
φλογέρα μέσα στην έκθεση του στον Δε-
σμό της Συγγρού και σκηνές από μια συ-
γκέντρωση καλλιτεχνών στο σπίτι της 
Έπης Πρωτονοταρίου και Μάνου Παυλί-
δη στην Παιανία. Στη συγκέντρωση αυτή, 
ο Νίκος Κεσσανλής λέει ανέκδοτα σε μια 
ομήγυρη που απαρτίζεται από τους Ρένα 
Παπασπύρου, Ειρήνη και Αχιλλέα Απέρ-
γη, Δημήτρη Αληθεινό, Γιώργο Ξένο και 
Γιάννη Μίχα και άλλους, ενώ στη συνέ-
χεια η κάμερα ακολουθεί την Μπία Ντά-
βου και την Βάνα Ξένου σε μια σιωπηλή 
περιήγηση στη συλλογή των ιδρυτών του 
Δεσμού. Στο πλαίσιο του Griekenland 
alles inbegrepen, η συλλογή αυτή, εγκατε-
στημένη στο σπίτι των ιδρυτών του στην 
Παιανία, αποτελεί μια από τις βασικές 
αφηγήσεις της σύγχρονης τέχνης στη θε-
σμική έρημο της Ελλάδας του 1982 που 
γυρίστηκε το βίντεο. 

Η Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, που ξεκί-
νησε την λειτουργία της το 1971, διαδρα-
μάτισε καταλυτικό ρόλο στην παρουσία-
ση και ανάδειξη νέων πειραματικών τά-
σεων και σύγχρονων κατευθύνσεων στο 
ελληνικό καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Μέσα 
από ένα πυκνό πρόγραμμα καλλιτεχνι-
κών δράσεων, ομιλιών, εγκαταστάσεων, 
οπτικοακουστικών και υβριδικών έργων, 
συγκέντρωσε έναν πυρήνα νέων κυρίως 
καλλιτεχνών που με το έργο τους σημα-
τοδότησαν μια τομή στην ιστορία της σύγ-
χρονης ελληνικής τέχνης. Ο Δεσμός 
υπήρξε κατεξοχήν «καλλιτεχνοκεντρι-
κός»: με κινητήρια δύναμη την υψηλή 
καλλιτεχνική διαίσθηση της Έπης Πρω-
τονοταρίου προσέφερε αμέριστη υποστή-
ριξη στους καλλιτέχνες με τους οποίους 
συνεργάστηκε. 

Υπερβαίνοντας κατά πολύ τη λειτουρ-
γία ενός χώρου με εμπορικό χαρακτήρα, 
o Δεσμός αποτέλεσε έναν συμμετοχικό, 
διαλογικό χώρο αμφισβήτησης και επα-
νακαθορισμού των παραδοσιακών καλ-
λιτεχνικών κατηγοριών αλλά και ένα πε-
δίο πειραματισμού και διεύρυνσης της τέ-
χνης. Για την κατανόηση της σημασίας 
της πολύπλευρης δραστηριότητας του 
Δεσμού και για μια μελλοντική ιστορική 
αποτίμηση του, θα πρέπει να ληφθεί υπό-
ψη η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία θε-
σμικού πλαισίου υποστήριξης των εικα-
στικών τεχνών στην Ελλάδα της εποχής 
αυτής, γεγονός το οποίο από τον κύκλο 
του Δεσμού προσδιοριζόταν στην έλλει-
ψη ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης. 

Μέσα από το όραμα, την επιμονή και 
την τόλμη των ιδρυτών του, ο Δεσμός συ-
νέλαβε και εξέφρασε το momentum και το 
συλλογικό όραμα μιας εκρηκτικής επο-
χής διεκδίκησης της επανασύνδεσης της 
τέχνης με τη ζωή και τη δημόσια σφαίρα. 
Όπως άλλωστε είχε σημειώσει η Έπη 

Πρωτονοταρίου σε ένα από τα λιγοστά 
δημοσιευμένα κείμενα της «Τα έργα ανή-
κουν στη ζωή και αλλάζουν μαζί της» (Π 
+ Π = Δ: νέα τέχνη από τις δεκαετίες του ‘70 
και του ‘80. Επιλογές από το «Δεσμό», Αθή-
να: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, 1999 σ. 145). 

Γνωρίσαμε την Έπη Πρωτονοταρίου 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ανα-
δρομικής έκθεσης της Μπίας Ντάβου το 
2008. Μας δέχτηκε με θέρμη στο σπίτι της 
στην Παιανία για να συζητήσουμε, μας 
έλυσε με γενναιοδωρία απορίες, μας έδει-
ξε έργα από τη συλλογή της για να επιλέ-
ξουμε για δανεισμό, και μας διαφώτισε 
πάνω σε πτυχές της ζωής, της προσωπι-
κότητας και του έργου της Μπίας Ντά-
βου. Τα χρόνια που ακολούθησαν ξανα-
συναντηθήκαμε πολλές φορές με διαφο-
ρετικές αφορμές: την έκθεση Φωτοτυπίες 
απευθείας από την ύλη της Ρένας Παπα-
σπύρου το 2011, την αναδρομική έκθεση 
του Δημήτρη Αληθεινού το 2012, την έκ-
θεση PLEXUS στο Σπίτι της Κύπρου το 
2016, αλλά και για διεξοδικές συζητήσεις 
γύρω από το έργο του Παντελή Ξαγορά-
ρη, της Διοχάντης, του γλύπτη Θόδωρου, 
του Γιάννη Μίχα, της Ρένας Παπασπύ-
ρου, του Βασίλη Σκυλάκου, του Βαλέρι-
ου Καλούτση, του Γιώργου Τούγια, του 
Δημήτρη Κοντού, του Ανέστη και του 
Στάθη Λογοθέτη, το μουσικό πρόγραμμα 
του Γιάννη Παπαϊωάννου και τις τρεις 
Υποθέσεις για ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης που οργάνωσε ο Δεσμός το 1977. 

Η Έπη Πρωτονοταρίου ήταν ένα ζω-
ντανό βιβλίο ιστορίας της τέχνης. Οι μι-
κρές ανέκδοτες ιστορίες της αποτελούσαν 
αφορμή για στοχασμό που θα μπορούσε 
να ανοίξει νέα κεφάλαια στην ιστορία της 
τέχνης στην Ελλάδα. Μέσα από τις αφη-
γήσεις της μας αποκαλύφθηκε η σημασία 
της ατμόσφαιρας και της καλλιτεχνικής 
κοινότητας του Δεσμού καθώς και το ερ-
γασιακό και εργαστηριακό ήθος των συ-
νεργατών του, κατεξοχήν παράδειγμα 
των οποίων ήταν και η ίδια: ελεύθερη 
ανταλλαγή ιδεών, όραμα και πίστη στον 
κοινωνικά μεταμορφωτικό ρόλο της τέ-
χνης, παιγνιώδης απόλαυση της καλλιτε-
χνικής εργασίας, αξιοσημείωτη προσή-
λωση, και επιμονή στην υπέρβαση των 
δυσκολιών. Η ίδια διατηρούσε μια δια 
βίου, αλλά όχι άκριτη, υποστήριξη στους 
καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί 
της. Η απροκατάληπτη υποστήριξη νέων 
δημιουργικών δυνάμεων αντανακλάται 
και στη μετέπειτα στάση της Έπης Πρω-
τονοταρίου απέναντι στους νεότερους 
ιστορικούς τέχνης που την προσεγγίσαμε 
για αρωγή, καθοδήγηση ή και για γνωρι-
μία με την πλούσια συλλογή του Δεσμού 
- μια γενναιόδωρη στάση τόσο σε επαγ-
γελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο 
καθόλου αυτονόητη. Οφείλουμε να το 
ανταποδώσουμε μεταφέροντας με την 
ίδια ζεστασιά το παράδειγμά της και κρα-
τώντας ορατό το ιστορικό αποτύπωμα του 
Δεσμού. 

Αναζητώντας διέξοδο μπροστά στον 
σημερινό κίνδυνο καταστατικής αστοχίας 
και της κατ’ επέκταση απώλειας ενός θε-
σμικού raison d’être, δεν θα πρέπει να ξε-
χνάμε το πρότυπο της Έπης Πρωτονοτα-
ρίου, της Αίθουσας Τέχνης «Δεσμός» και 
της δυναμικής μιας ζωντανής καλλιτεχνι-
κής κοινότητας που διαρκώς οραματίζε-
ται μικρές καλλιτεχνικές ουτοπίες. 

  

* Η Τίνα Πανδή και ο Σταμάτης Σχιζάκης είναι 
επιμελητές στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης

Αναγνώσεις

Οι μικρές 
καλλιτεχνικές 
ουτοπίες 

. Η είσοδος του «Δεσμού» στην πρώτη του έκθεση το 1971 με έργα της Ελένης Θεοχάρη-Περάκη
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