Εντροπία, λάδι σε καμβά, 40x52εκ
ΕΝΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ
Η έννοια της εντροπίας, πρωτοεμφανίζεται τον 19ο αι. στον τομέα της θερμοδυναμικής και προβλέπει την μετατροπή της ενέργειας
σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύστημα, τη διάλυση κάθε οργάνωσης σε μια κατάσταση αταξίας και έλλειψης διαφοροποίησης. Από
τη δεκαετία του ’60, γίνεται συνειδητή η βαθιά εντροπική κατάσταση στην οποία βυθίζονται η επανάληψη των αγαθών στην αγορά,
των εικόνων και των λέξεων στα ΜΜΕ, έχοντας επίδραση και στο χώρο της τέχνης από καλλιτέχνες που υιοθετούν ή αμφισβητούν το
μεταμοντέρνο κίνημα.
«Όταν κάνεις μια καταστροφική εικόνα ξανά και ξανά αυτή δεν έχει το ίδιο αντίκτυπο».
Andy Warhol
Οι ζωγραφικές εικόνες που παρουσιάζονται αντλούν τη βασική θεματική τους προέλευση από πράγματα και καταστάσεις που στην
καθημερινότητά μας περνούν απαρατήρητα. Ένα παλτό κρεμασμένο στον τοίχο, ένας άνθρωπος που στέκεται στη θάλασσα, ένας
καθρέφτης.
Η ενέργεια που χάνεται από τις φευγαλέες εικόνες που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας σταθεροποιείται και καθυστερεί την εντροπική
φύση των πραγμάτων, καθώς ο χρόνος θέασης παρατείνεται και σταθεροποιείται στο ζωγραφικό χώρο και χρόνο αποκτώντας δική του
υπόσταση. Βασικό στόχο στο τελικό αποτέλεσμα αποτελεί η δημιουργία ερωτημάτων και ποικίλλων αναγνώσεων με την κάθε εικόνα
να λειτουργεί αυτόνομη αλλά και ενταγμένη σε ένα σύνολο, παράγοντας μια ανοιχτή αφήγηση κυκλικής δομής. Μ’ αυτό τον τρόπο το
κάθε έργο μπορεί να επιδέχεται ξεχωριστή ερμηνεία και να αυτονομείται από το σύνολο ή να λειτουργεί σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα,
συνδεόμενο με την ιστορία της ζωγραφικής στην προσπάθεια ανανέωσης και διαπραγμάτευσης ζητημάτων αλλά και να επηρεάζεται από
διαφορετικές μορφές έκφρασης όπως ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία και η ποίηση. Η «πραγματικότητα» που παρουσιάζεται βρίσκεται
σε συνάρτηση με την ψυχική διάθεση, τη νοσταλγία του χρόνου που εμπεριέχει μια εικόνα μνήμης καθώς απωθείται και επανέρχεται
θολή στην επιφάνεια αλλά και με το στοιχείο του ταξιδιώτη-εξόριστου σε αισθητό επίπεδο όπου η εξορία λειτουργεί ως συναίσθημα
δυσαρμονίας που αποκαλύπτει η ρήξη ανάμεσα σε εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο, μια εξορία ως φύση του σύγχρονου ανθρώπου που
από το ρομαντισμό και μετά διατρέχει τη δυτική κουλτούρα.
«Ζωγραφίζω σημαίνει δίνω στον πίνακα ένα βάρος μεγαλύτερο από ότι έχει το πράγμα που είδα».
Gustave Courbet

Νόστος, λάδι σε ξύλο, 20x28εκ.
Το πράσινο δωμάτιο, λάδι σε ξύλο, 35x40 εκ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Χάρητος 35, Κολωνάκι, 211-7100 566, www.gallerygenesisathens.com
Ώρες λειτουργείας: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 11:00 - 21:00, Σάββατο: 11:00 - 16:00

΄ ΄ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ΄΄

Νόστος, λάδι σε ξύλο, 20x28εκ.

One, κάρβουνο σε χαρτί, 20x30εκ
Το κίτρινο σπίτι, λάδι σε καμβά, 145x200εκ.

Το πράσινο δωμάτιο, λάδι σε ξύλο, 35x40εκ.

Η ανάγνωση, λάδι σε ξύλο, 20χ28εκ.

Ο Παναγιώτης Κεφαλάς γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Αποφοίτησε
το 2006 από το ΤΕΙ Αθήνας. Το 2008-2013 σπούδασε ζωγραφική στην
ΑΣΚΤ με καθηγητή τον Αναστάσιο Χριστάκη από όπου και αποφοίτησε
με άριστα. Παράλληλα σπούδασε φωτογραφία στην ΑΣΚΤ με καθηγητή
τον Μ. Μπαμπούση και γλυπτική με καθηγητή τον Ν. Τρανό. Το 2011
με υποτροφία του ΙΚΥ (Erasmus) σπούδασε στην Ιταλία ζωγραφική
και ανατομία στην Accademia di belle arti di Firenze με καθηγητή τον
Calogero Saverio Vinciguerra. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές
εκθέσεις και παρουσιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση στην gallery
Genesis.

Σχεδόν, λάδι σε καμβά, 160x178εκ.

Η υποχρέωση, λάδι σε καμβά, 90x100εκ.

A pair of boots, λάδι σε καμβά, 40x47εκ

Η προετοιμασία, κάρβουνο σε χαρτί, 20x30εκ.

