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ζωγραφική συναντάει την ποίηση 
 

Η βαθύτερη σχέση του Γιάννη Ψυχοπαίδη με την ποίηση είναι μακρά, 
συστηματική, συνεχής και δοκιμασμένη μέσα στα χρόνια, και αποτελεί ένα 
βασικό τμήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του δημιουργικού του έργου. 

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα διαφορετικών τεχνικών, όπως χαρακτικά, 
ακουαρέλες και ελαιογραφίες, καθώς και μία σειρά με πορτρέτα των 
ποιητών. 

Μια εικαστική συνομιλία με την Οδύσσεια του Ομήρου, τον Παρμενίδη, τον 
Ηρώνδα, τον Κάλβο, τον Μπάυρον, τον Παλαμά, τον Καβάφη, τον 
Καρυωτάκη, τον Λόρκα, τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Εμπειρίκο, 
τον Σαχτούρη, την Δημουλά, μέχρι και τον Κοντό, τον Φωστιέρη, τον 
Βλαβιανό, τον Κυπαρίσση, τον Μεταξά, τον Σιώτη. 

Η εμπειρία της έκθεσης συμπληρώνεται με έναν ακουστικό 
περίπατο. Οι φωνές της Αμαλίας Μουτούση και του Νίκου Κουρή μας 
ταξιδεύουν στον εικαστικό κόσμο του Γιάννη 
Ψυχοπαίδη. Επισκεφθείτε την έκθεση με τα ακουστικά σας και 
αναζητήστε τους QR κωδικούς. 

  

«Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα αυτός ο ζωντανός εικαστικός/ποιητικός διάλογος, ο οποίος φέρνει 
κοντά δυο αυτόνομες εκφραστικές γλώσσες που η καθεμιά ζητά να χαθεί 
μέσα στην άλλη, αλλά μαζί διαφυλάττει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
καθεμιάς. 

Η ζωγραφική αντλεί εδώ τους χυμούς της δικής της έμπνευσης από τους 
ρυθμούς, τις εντάσεις και τις σιωπές, το ξεχωριστό αίσθημα και την ψυχική 
ατμόσφαιρα του ποιητικού λόγου. Αναζητώντας τη βαθύτερη επικοινωνία 
με τον στίχο κάθε ποιητή, ο Γιάννης Ψυχοπαίδης αφήνεται μέσα στο δικό 
του ποιητικό κλίμα, στη δική του εικόνα και βίωμα του κόσμου, ώστε ισότιμα 
η εικόνα του λόγου και ο λόγος της εικόνας να γεννήσουν μια νέα αλήθεια. 

Έτσι αλλάζει κάθε φορά το ζωγραφικό λεξιλόγιο και σε κάθε νέα 
προσέγγιση της ζωγραφικής με την ποίηση χαράσσεται ένας νέος 



εικαστικός δρόμος, μια νέα μορφολογική εκδοχή, μια νέα συνάντηση των 
αισθημάτων και των ψυχικών κραδασμών, τόσο διαφορετικών αλλά και 
τόσο συγγενών στον πυρήνα των μορφών της έκφρασης, όπως είναι το 
σχέδιο, το χρώμα και ο λόγος.» 

Λίλη Πεζανού: επιμελήτρια της έκθεσης 

  

«Στη συγκεκριμένη σειρά έργων που βλέπουμε στην έκθεση του ΚΠΙΣΝ 
παρουσιάζεται η συνεχής σχέση του Ψυχοπαίδη με μια σειρά ποιητών που 
χαράσσουν τον δρόμο του στον κόσμο. Τα έργα του περνούν, από τα 
χειρόγραφα σε στίχους που δεν εικονογραφεί, αλλά αφήνει να 
διαγράφονται μέσα στα έργα του ως υπόνοιες, προτάσεις, πλάγιες απόψεις 
ή στιγμές που σε υποβάλουν χωρίς αποχρώντα λόγο, σχόλιο ή 
επεξήγηση. Αν δεν ξέραμε λόγω του τίτλου της έκθεσης και έργων, το 
θέμα, θα βλέπαμε τα έργα να ξεδιπλώνονται μπροστά μας μέσα από τις 
διαφορετικές χειρονομίες και μεταμορφώσεις της εικόνας και του χρώματος 
που πρώτα από όλα δημιουργούν την αίσθηση μιας απόστασης ή μιας 
απουσίας». 

Ντένης Ζαχαρόπουλος: Ιστορικός Τέχνης 

 


