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Η Συλλογή Γιώργου Οικονόµου παρουσίαζει την έκθεση «En Grisaille Nowadays» που έχει ως στόχο 
να εξερευνήσει την ποικιλία και το βάθος, καθώς και τις επιλογές της µονοχρωµατικής ζωγραφικής 
στις αποχρώσεις του γκρι,  στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Η επιµελήτρια Σκάρλετ 
Σµατάνα, διευθύντρια της Συλλογής Οικονόµου συνεργάζεται µε τη συγγραφέα Φράνσις Γκουερίν, σε 
µια έκθεση που παρουσιάζει έργα των Άνταµ Μακούεν, Αντρέας Γκούρσκι, Γιαγιόι Κουσάµα, 
Χάινς Μακ, Τζιµ Ντάιν, Κάντυ Νόλαν, Τσαρλς Ρέι, Άγκνες Μάρτιν και Μάρτιν Κίπενµπέργκερ.  
 
Μέσα στους αιώνες το γκρι χρησιµοποιήθηκε στην τέχνη ως το µέσο και το χρώµα για πειραµατισµούς 
και επίτευξη της αντανάκλασης. Το γκρι ως παράγωγο µίξης του λευκού µε το µαύρο, ταυτόχρονα 
όµως µε πολλές αποχρώσεις, είναι το µόνο χρώµα που έχει την ικανότητα να απορροφάει και να 
αντανακλάει το φως, δηµιουργώντας απεριόριστους θερµούς και ψυχρούς τόνους. 
Παράλληλα είναι το µόνο χρώµα που βρίσκεται σε µια διαρκή διαδικασία µεταµόρφωσης. Τα έργα της 
έκθεσης κατά κάποιο τρόπο αγκαλιάζουν αυτή την ασάφεια, µε το να δηµιουργούν ερωτήµατα, όπως: 
Τί είναι ζωγραφική; Τί είναι η αναπαράσταση; Ποια η σχέση και των δύο στην εποχή µας; Έργο και 
υλικό δηµιουργούν ένα παιχνίδι πρόκλησης µεταξύ τους, είτε πρόκειται για ένα πολύ γνωστο πίνακα 
του Τζάκσον Πόλλοκ φωτογραφηµένο από τον Αντρέα Γκούρσκι, είτε το έργο από αλουµίνιο του 
Τσαρλς Ρέι, µε το οποίο εξευρενά τον συνδυασµό της αναπαράστασης, της διαφήµισης και της 
βιοµηχανικής παραγωγής. Αυτά τα έργα αποκτούν υλική υπόσταση που χαρακτηρίζεται από την 
ισχυρή αβεβαιότητα του γκρι χρώµατος. 
Οι επισκέπτες θα παρατηρήσουν την επανάληψη του αλουµινίου και άλλων υλικών. Από το «Μεγάλο 
Τελάρο» του Άνταµ Μακούεν στο ισόγειο, στα έργα των Χάινζ Μακ και Κάντυ Νόλαν στο δεύτερο 
όροφο, µέχρι το «Ανάγλυφο Ηλιοτρόπιο» του Τσαρλς Ρέι στον τρίτο, η έκθεση δίνει φωνή στο διάλογο 
µε την βιοµηχανία, η οποία ενέπνευσε και συχνά αποτέλεσε το λόγο ύπαρξης της τέχνης στον 20ο 
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αιώνα.  Αυτός ο διάλογος ζωντανεύει και φαντάζει περισσότερο πειστικός µε τη χρήση του γκρι, το 
οποίο ως χρώµα αντικατοπτρίζει τα υλικά και τον ψυχισµό της βιοµηχανικής και µεταβιοµηχανικής 
κουλτούρας. 
 
Η έκθεση En Grisaille Nowadays αποδεικνύει ότι το γκρι µπορεί να είναι και το ο,τιδήποτε άλλο, πέρα 
από θλιβερό και καταθληπτικό, όπως είναι άλλωστε η φήµη του. Το γκρι έχει µια εξέχουσα θέση στη 
δυναµική ανάπτυξη της ιστορίας της τέχνης. Αυτό γίνεται αντιληπτό µε τη προφανή παραποµπή στην 
αφηρηµένη ζωγραφική στη φωτογραφία του Γκούρσκι. Για παράδειγµα, το έργο «Χωρίς Τίτλο, Νο 5» 
(1985) της Άγκνες Μάρτιν, µας φέρνει πίσω στα πολύχρωµα Ροµαντικα Τοπία των µέσων του δεκάτου 
ενάτου αιώνα. 
Πράγµατι, οι τρείς ενότητες της έκθεσης, που η κάθε µία αντιστοιχεί στους τρεις ορόφους του χώρου – 
Ζωγραφική / Αφαίρεση, Ταυτότητα / Πορτραίτο, Τοπίο / Νεκρή Φύση µας υπενθυµίζουν ότι για την 
όλη κατανόηση του σύχγρονου, βιοµηχανικού κόσµου, η αναπαράσταση σε γκρι ξεκινάει και 
µεταφέρει διαµέσου αυτής τα κλασσικά ύφης της ζωγραφικής.   
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