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ΑΣΚΤ: Το μαγικό ακρωνύμιο της ελληνικής τέχνης. 
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Αθήνας) είναι 
το βασικό εργοστάσιο παραγωγής καλλιτεχνών 
στην Ελλάδα. Η φοίτηση σε αυτήν είναι εκ των ων 
ουκ άνευ για όσους θέλουν να κάνουν καριέρα και 
να επωφεληθούν από τους επίσημους μηχανισμούς 
του τοπικού οικοσυστήματος. Η διαδικασία εισόδου 
στη σχολή είναι αναπόφευκτα δύσκολη για τον 
ανυποψίαστο καλλιτέχνη, αλλά αυτό δεν λειτουργεί 
αποθαρρυντικά, με αποτέλεσμα πολλοί να την 
επιχειρούν επί σειρά ετών και μέχρι τελικής πτώσεως.

Art fair («Art Athina»): Εμπορική έκθεση αιθουσών 
τέχνης, στην Ελλάδα συνώνυμη με την «Art Athina», 
που μέχρι το 2016 δρούσε μονοπωλιακά. Η συμμετοχή 
υπόκειται σε κάθε λογής μικροπολιτικές – για τον 
Έλληνα καλλιτέχνη (βλ. Ε), όμως, είναι αναγκαίο να 
συμμετέχει σε Αrt fairs, καθώς αυτό του προσδίδει 
κύρος και αναγνώριση στον εγχώριο εικαστικό 
μικρόκοσμο.
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Σημείωση: Είναι σύνηθες –αν όχι επιβεβλημένο–  
για την εκ των υστέρων περιγραφή των εγκαινίων  
να χρησιμοποιείται η τακτική της υπερβολής (βλ. Υ).

Βερνισάζ (Εγκαίνια): Η μόνη ωφέλιμη ημέρα μιας 
έκθεσης. Στα εγκαίνια τα μέλη του καλλιτεχνικού 
κόσμου προσέρχονται για να πιουν δωρεάν φτηνό 
κρασί και να κουτσομπολέψουν τους συναδέλφους 
τους – ειδικά δε τους εμπλεκόμενους με την τρέχουσα 
έκθεση. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, το 80% των 
θαμώνων ξεχνάει να δει την έκθεση, παρ’ όλα αυτά, 
όμως, λέει καλά λόγια στον καλλιτέχνη και άσχημα 
σε όποιον άλλο ρωτήσει. Η επιτυχία των εγκαινίων 
κρίνεται γενικά από την προσέλευση του κόσμου και 
τον αριθμό των πωλήσεων. Η βραδιά φτάνει στο τέλος 
της όταν τελειώσει το κρασί.



Μέχρι πόσων χρόνων μπορείς να θεωρείσαι 
νέος καλλιτέχνης; Ποια είναι η δουλειά ενός 
κιουρέιτορ; Τι είναι οι εναλλακτικοί χώροι;  
Τι ρόλο παίζουν οι συλλέκτες;
Αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα βρίσκουν απαντήσεις 
στο κωμικό αυτό exposé του κόσμου της ελληνικής τέχνης, 
γραμμένο από έναν άνθρωπο που τον έχει ζήσει από την 
πρώτη γραμμή.

Τα είκοσι τέσσερα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου 
φιλοξενούν αντίστοιχα λήμματα και έννοιες που 
ξεδιπλώνουν το ελληνικό εικαστικό σύστημα και τους 
μηχανισμούς του. Γραμμένο με χιουμοριστική διάθεση, 
αλλά και με αγάπη απέναντι στην τέχνη και στους 
εργάτες της, το βιβλίο σκιαγραφεί τους πρωταγωνιστές 
και αποκωδικοποιεί τα μυστικά και τις πρακτικές που 
συνθέτουν το εγχώριο εικαστικό τοπίο. Περίπλοκες  
έννοιες αποδομούνται με πολύ απλά λόγια, ώστε  
ο καθένας να μπορέσει να ρίξει μια ματιά εκ των έσω  
στον κόσμο της τέχνης. Η συγγραφέας πηγαίνει ένα  
βήμα παραπέρα και εικονογραφεί η ίδια τις έννοιες  
που παρουσιάζει μέσα από σπαρταριστά, ναΐφ σχέδια.

Σατιρικό, ενίοτε δηκτικό, αλλά στη βάση του τρυφερό, 
Η ελληνική τέχνη από το Α έως το Ω είναι προϊόν είκοσι 
πέντε χρόνων ενεργούς ενασχόλησης στο χώρο της τέχνης. 
Όποια κι αν είναι η σχέση σας με την τέχνη, το μόνο 
σίγουρο είναι ότι το βιβλίο αυτό θα σας κάνει να γελάσετε.
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