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Επιστροφή σε δύσβατες περιοχές προωθεί το έργο του γλύπτη Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Στους 
χρόνους της ηγεμονίας του υλισμού και των υψηλών ταχυτήτων, ο Γιωρκάτζης αναψηλαφεί τις 
σιωπηλές, απολύτως εσωτερικές και επίπονες διαδικασίες επικοινωνίας του ανθρώπινου όντος με το 
βαθύτερο πεδίο του είναι του. Την πάλη για τη διερεύνηση νοήματος της ύπαρξης, τους πειρασμούς 
και τους σκοπέλους που υπονομεύουν την πορεία προς το υψηλό, την ατραπό προς την αυτογνωσία.

Ο καλλιτέχνης καταθέτει τη δουλειά του, εστιάζοντας σταθερά στην ανάδειξη αυτών των 
διαχρονικών ζητημάτων, με συνέπεια, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ανεδαφικός ρομαντισμός 
σε ένα περιβάλλον, στο οποίο αυτά τα θέματα απαξιώνονται ή αντιμετωπίζονται ως λελυμένα. Η 
επαναθεώρησή τους, επομένως, φορτίζει το έργο του με μία φιλοσοφική διάσταση και μια έκδηλη 
πίστη στο κυνήγι του ιδανικού. Ανανεώνει, έτσι, προσεγγίσεις της πνευματικής περιπέτειας του 
ανθρώπου, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ασυγκίνητος στην εκδοχή μιας άλλης λειτουργίας της 
Τέχνης.

Ο Χαμένος Παράδεισος των Milton και Blake εγκαθίσταται στο έργο του Γιωρκάτζη, μακράν της όποιας 
θρησκευτικής του εξειδίκευσης, με εντελώς, όπως είναι αναμενόμενο, προσωπικά μέσα μορφοπλασίας. Και 
ασφαλώς φαίνεται ουτοπικό η γλυπτική τέχνη με τη δεσπόζουσα υλικότητα της ύλης, με τη ρεαλιστική της 
απτότητα να αποπειράται να παραστήσει άυλα οράματα, όχι απλώς απεικονίζοντας την Ψυχή και το Πνεύμα με 
τον ειδυλλιακό τρόπο που το έπραξαν οι κλασικιστές πρόγονοι του Γιωρκάτζη Canova και Βρούτος. Αλλά με 
ερμηνευτική προσπάθεια και εκφραστικούς κώδικες παλλόμενους από  εναργείς συμβολισμούς και εντάσεις, 
με δάνεια για την καταγραφή καταστάσεων από τον Εξπρεσιονισμό  στην αποτύπωση του πάσχοντος όντος, 
έως το βουδιστικό Ζεν για την ηρεμία της αυτοπραγμάτωσης.     

Ο Κύπριος Αλέξανδρος Γιωρκάτζης σπούδασε Γλυπτική στις Ακαδημίες Καλών Τεχνών της Περούτζια 
και Μπολώνια καθώς και στην Σχολή Καλών Τεχνών της Μασαλίας. Η Ιταλία, η κατ’εξοχήν  χώρα    της 
Αναγέννησης και της μεγαλειώδους γλυπτικής, υπήρξε η Alma Mater του. . Είναι η πρώτη φορά που δείχνει 
δουλειά του στην Ελλάδα. Τιμημένος με βραβεία και υψηλές διακρίσεις στο εξωτερικό (2008), με πολλές 
εκθέσεις στο ενεργητικό του, παρουσιάζει , εδώ, μια ενότητα 6 έργων που διακατέχονται από ευδιάκριτη 
συνάφεια μορφής και περιεχομένου. “Μεταξύ του είναι και του ανώτερου εαυτού”, “Λόγος”,  “Ονειροπαγίδα”,  
“Ενότητα”, “Ισορροπία”,  “Συλλογική συνείδηση”, οι τίτλοι, κινητοποιούνται με τη νοηματική τους ισχύ, για να 
καταστούν περισσότερο προσπελάσιμοι οι στόχοι του καλλιτέχνη.

Στοιχείο χαρακτηριστικό η αμφιπρόσωπη παράθεση των έργων, η οποία εξυπηρετεί είτε την ρωμαλέα καταγραφή 
απολύτως αντιπαρατιθέμενων καταστάσεων, είτε αποτελεσματικά αλληλοβοηθούμενων συμβόλων.

Την ιδιότυπη εικονογραφία του δεν απασχολεί ο επιτηδευμένος εστετισμός. Αναμφίβολα, η ακρυλική ρητίνη 
που επέλεξε ως αρχική ύλη, μολονότι στερείται τη μαρμαρυγή του αρχαίου υλικού, αποτελεί με την ουδέτερη 
και ατονικά βαμμένη λευκότητά της, ιδανικό  εργαλείο για την ευόδωση της πλαστικής χειρονομίας.

Σ’αυτήν την έκθεση παρουσιάζονται 4 από τα 6 γλυπτά του σε εκδοχή χυτού ορείχαλκου και αλουμινίου με την 
μέθοδο του χαμένου κεριού, ρεπλίκες από τα αρχικά που είχαν φιλοτεχνηθεί με ακρυλική ρητίνη.                                                                                                         

Η αλχημεία των υλικών, οι διάφορες επίπονες φάσεις της διαδικασίας, η τεχνική με τα καλούπια, τα στάδια 
και η εξέλιξη της δημιουργικής πράξης που επιστρατεύει διαφορετικά υλικά και τεχνικά μέσα ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε έργου ,με αιχμή του δόρατος, φυσικά, την απόδοση συναισθημάτων και την παγίωση συμβόλων 
μέσω των εκφράσεων των μορφών,  συντηρούν την άρρηκτη σχέση του μαΐστορα, με τον εικαστικό καλλιτέχνη.

Ο Γιωρκάτζης υποβάλλει τους πλαστικούς του σχηματισμούς σε αυστηρό έλεγχο, αποφεύγοντας ό,τι περιττό. 
Στο πλαίσιο της επιλογής του ουσιώδους κινείται και η προσήλωση στη χρήση των torso, του ανάγλυφου 
και των προσώπων. Στο κεφάλι, άλλωστε, συγκατοικούν οι ιδέες, οι γνώσεις, οι σκέψεις, αλλά και το θυμικό 
του ανθρώπου, μια ιδιαίτερη ταυτότητα -πατρίδα είναι, που ορίζει τη ζωή του. Η αίσθηση ενός μνημειακού 
μινιμαλισμού επιτείνεται από την απουσία σωμάτων.



Οι μορφές-σύμβολα, άλλοτε σε περιδινούμενους βορτισισμούς, άλλοτε σε οριζόντιους άξονες,  παράδοξες, 
έξεργες από ανύπαρκτο χώρο προτομές, είναι φορείς εννοιών και συναισθημάτων. Εκφραστές πόνου, αγωνίας, 
απόγνωσης, ευφορίας, αυτογνωσίας, τελείωσης, της αιώνιας πάλης του δίπολου φθαρτό-πνευματικό, 
πρωταγωνιστούν στη σύνθεση “Μεταξύ του είναι και του ανώτερου εαυτού”.

O γόνιμος εκλεκτισμός του Γιωρκάτζη αξιοποιεί στην “Ονειροπαγίδα”, τη νεκροκεφαλή, τεκμήριο ματαιότητας 
(Vanitas), που  εντοπίζεται κατά κόρον στην ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα, όπως και παραστάσεις  
από τη θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων ο σκαραβαίος και ο αντίστοιχος του Ερμή ψυχοπομπός θεός Άνουβις 
εγχάρακτοι στο στήθος των μορφών. Στη ζυγαριά κρίνεται του νεκρού η καρδιά με αντιστάθμισμα το βάρος 
ενός λεπταίσθητου φτερού.

Οι προβληματισμοί του καλλιτέχνη περιλαμβάνουν στην εμβέλειά τους και την περιλάλητη αρμονία 
συνύπαρξης των ανθρώπων από όποια φυλή, θρησκεία, φύλο ή παιδεία προέρχονται. Στη “Συλλογική 
συνείδηση”, λόγου χάρη από μια αμιγώς αφαιρετική διαδικασία στοιχειοθετείται ένα μικρό σύμπαν μορφών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, με πλήρη κατάφαση στην αμοιβαία αποδοχή και ειρήνη. Εδώ είναι φανερή και η 
σαγήνη που του άσκησαν οι ανατολικές θρησκείες.

Από αυτήν την αλληγορική ανθρωπογραφία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η σχέση των φύλων. Στην 
ασταθή “Ισορροπία” η γνώριμη αμφιπρόσωπη διάταξη τοποθετεί τον άνδρα και τη γυναίκα να κοιτάζουν 
προς αντίθετες κατευθύνσεις, υπογραμμίζοντας τα αδιέξοδα την αντιπαλότητα και την έλλειψη επικοινωνίας. 
Αντιθέτως το γλυπτό “Ενότητα” σε συμπαγές ωοειδές μόρφωμα, προβάλλει το αρσενικό και το θηλυκό να 
συμφύρονται ερμητικά, συστρεφόμενα σε ενιαίο όλο, όπου υπαινικτικά αφήνεται να εννοηθούν σε καμπύλες και 
κοιλότητες μέλη του ανθρώπινου σώματος. Στην αρχετυπική οβάλ φόρμα περικλείεται η δύναμη δημιουργίας 
και διαιώνισης της ζωής. Είναι το μόνο έργο προωθημένης αφαιρετικότητας, όπου σχεδόν εγκαταλείπεται το 
παραστατικό λεξιλόγιο.    

Ο επίσης αμφιπρόσωπος “Λόγος”, τέλος, είναι η ευρηματική μορφοποίηση του παιχνιδιού με τη δισημία 
ης λέξης. Ο Λόγος-διάνοια και ο λόγος- θόρυβος φέρουν τα εύγλωττα σύμβολά τους. Φωτοστέφανος στη 
διαλογιζόμενη οντότητα, ασυνάρτητα φληναφήματα στον αντίποδά της.                                    

Είναι φανερό ότι οι θέσεις του καλλιτέχνη αρνούνται τις πολλαπλές αναγνώσεις. Το διφορούμενο και η 
προσωπική ερμηνεία του θεατή δεν ανήκουν στις προθέσεις του.

Νοηματική αυτοδυναμία συνέχει τα συγκεκριμένα έργα, τα οποία διεκδικούν κατανόηση των εκφραστικών 
εργαλείων και επιτυγχάνουν άμεση επικοινωνία με τον δέκτη τους, ως φορείς μιας ουμανιστικής θέασης της 
Τέχνης. 

Το όλο εγχείρημα είναι η κατάληξη μακρόχρονου προβληματισμού και ιδιωτικής ενδοσκόπησης. Γιαυτό 
ακριβώς η βιωμένη εμπειρία βρίσκεται μακράν του όποιου ανιαρού διδακτισμού. 

Παρά την προσεκτική οικονομία των μέσων, είναι διάχυτη η ευαισθησία με την οποία χειρίζεται ο Γιωρκάτζης 
το θέμα του, η χαμηλόφωνη ποιητικότητα αλλά και η εκλεπτυσμένη συγκίνηση που εκπέμπουν τα γλυπτά του.

Νέλλη Κυριαζή                                                   
Ιστορικός της Τέχνης

www.alexandrosyiorkadjis.com


