
 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ- 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,  ΞΑΝΘΗ. 

τηλ. 25410 29282 -25410 26635 FAX: 25410 62086  Email: fthrace@tpt.gr 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για το βιβλίο του 
 
Γιάννη Κολοκοτρώνη, Νέα Ελληνική Τέχνη 1974-2004 
Έκδοση του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
Αθήνα 2007 
 
Μετά την μεταπολίτευση η ελληνική κοινωνία βίωσε βαθιές και σημαντικές πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτή η ραγδαία εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο και στα 
εικαστικά δρώμενα της χώρας μας. Ο συγγραφέας του βιβλίου επιλέγει 134 σύγχρονους 
Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι με το έργο τους σημάδεψαν αυτές τις μεταμορφώσεις και τις 
αποτύπωσαν στο έργο τους.   
 
Το λεύκωμα δεν είναι ένα λεξικό ή μια ανθολογία, ούτε το πανόραμα της ελληνικής τέχνης της 
περιόδου πού πραγματεύεται. Ο συγγραφέας μελετά εικαστικές τάσεις και  μοιράζεται τις 
εικόνες μέσα από το έργο σημαντικών δημιουργών. Ο Γιάννης Κολοκοτρώνης προτείνει και 
ταξινομεί το έργο τους σε δέκα σημαντικές και ευδιάκριτες καλλιτεχνικές τάσεις, μερικές από 
τις οποίες συμπίπτουν με αντίστοιχες διεθνείς τάσεις και ρεύματα.     
(1) Ελληνικός Νεοεξπρεσιονισμός, (2) Ρεαλισμός: Κριτικός – Υπαρξιακός - Μεταβλητός (3) 
Χώρος – Επεμβάσεις – Δράσεις (4) Νέα Ελληνική Γλυπτική (5) Νοητική Γεωμετρία (6) Κριτική 
των Δομών (7) Μεταμοντέρνος Νεοκλασικισμός (8) Εννοιολογική Μετα-Ποπ (9) Διεθνής 
Πολυσυνειρμικότητα (10) Αστική Εικονογραφία.  
 
Η αξία του τόμου ενισχύεται από την προσωπική μαρτυρία των ίδιων των καλλιτεχνών, που 
μας αποκαλύπτουν τις απόψεις τους καθώς αναφέρονται στα προβλήματα που προσπάθησε 
καθένας από αυτούς να επιλύσει μέσω του είδους της τέχνης, την οποία επέλεξε  να 
εκφραστεί. Έτσι, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για σημαντικές στιγμές του 
καλλιτεχνικού έργου τους και παράλληλα να διεισδύσει στην σκέψη τους. 
 
Πρόκειται για έναν πρωτότυπο και καλαίσθητο τόμο 352 σελίδων, στις οποίες συνδυάζεται ο 
λόγος με την ευμεγέθη εικόνα, έναν τόμο όχι απλά σημείο αναφοράς για την συγκεκριμένη 
περίοδο αλλά και το πρώτο βιβλίο το οποίο θα αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις 
πάνω στα ζητήματα και τα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης την περίοδο της 
μεταπολίτευσης.    
 
Το λεύκωμα, εξέδωσε το «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης», ένας πρωτοποριακός 
Μη Κυβερνητικός Οργανισμός  και έχει ως άξονες δράσεις το τρίπτυχο  Παιδεία – 
Πολιτισμός – Ανάπτυξη. Βάση του αποτέλεσε η εργασία πού έκανε ομάδα φοιτητών του 
τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θράκης. Το ίδρυμα στα δέκα χρόνια παρουσίας 
και προσφοράς στον τόπο μας έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικές εκδόσεις και μία από τις 
τελευταίες είναι ο παρόν τόμος.  
 
Η παρουσίαση του λευκώματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007, στις 
13:00 στο Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1, Αθήνα). Θα μιλήσουν ο Υπουργός Πολιτισμού κ. 
Μιχάλης Λιάπης, ο ακαδημαϊκός κ. Τέτσης και ο εικαστικός κ. Τσόκλης ενώ την εκδήλωση  
θα συντονίσει η πρόεδρος του Ιδρύματος κα. Βιργινία Τσουδερού.  
 

 


