


2



4 5

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ



6 7

ΙΔΑΝΙΚΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ



8 9

Ιδανικές Γραμμές και Αφηρημένες

Η απορία
Η τελευταία δουλειά του Γιάννη Λασηθιωτάκη είναι εξόχως αφαιρε-
τική. Γενικά, η ζωγραφική του δείχνει με τον καιρό να κινείται προς την
αφαίρεση: Από τις ανθρώπινες φιγούρες-σκιές και τις ακαθόριστες
μορφές που συνδυάζονται με κοφτές μαύρες γραμμές της προηγού-
μενης ατομικής του έκθεσης, μέχρι τα μονοχρωματικά τριγωνικά σχή-
ματα και απλά ορθογώνια κιβώτια της πιο πρόσφατης δουλειάς του. Οι
φορτισμένοι τίτλοι που δίνονται στα περισσότερα έργα κεντρίζουν τη
φαντασία του θεατή, δημιουργούν όμως και δικαιολογημένη απορία
για το λεγόμενο νόημα που θα μπορούσε να εξαχθεί από αυτά τα
λιτά, σχεδόν γυμνά έργα. Αυτήν την απορία πραγματεύομαι στις σε-
λίδες που ακολουθούν, πρώτα ερμηνεύοντας με το δικό μου τρόπο
ορισμένους από τους πίνακες της έκθεσης και, στη συνέχεια, εξετάζο-
ντας το πώς λειτουργούν και επενεργούν στους θεατές η αφαιρετική
τέχνη γενικά και, ειδικότερα, τα παρόντα έργα.  

Τα έργα
Η έκθεση εκκινεί από τα «Κιβώτια», δείγμα από σειρά έργων του καλ-
λιτέχνη με τον ίδιο τίτλο. Η επιβλητική εικόνα των ορθογώνιων απλά
χρωματισμένων κιβωτίων σε ουδέτερο φόντο, στοιβαγμένων άλλοτε
σε σταθερές και άλλοτε σε ασταθείς ισορροπίες, μας καλεί να ανα-
ρωτηθούμε: Τι περιέχουν τα κιβώτια; Πώς και πότε έχουν πληρωθεί;
Γιατί είναι αποτεθειμένα με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορούν να ανα-
διαταχθούν; Είναι το περιεχόμενό τους προσωπική υπόθεση του κα-
θενός ή είναι υπόθεση κατά κάποιο τρόπο κοινή; 
Φυσικά ο καθένας μπορεί να φανταστεί τα κιβώτια να περιέχουν τη
δική του ταυτότητα, τις δικές του αποσκευές, προσωπικές ή ίσως οι-
κογενειακές, μυστικά ή ψέματα, μνήμες που θέλει να προστατεύσει
από τη φθορά του χρόνου και της καθημερινής επαφής με τον κόσμο.
Να τις έχει πάντα εκεί για να ξέρει απλά ότι υπάρχουν κάπου στο πα-
ρασκήνιο ή στο βάθος της σκηνής του θεάτρου της ζωής του. Θα
μπορούσαμε πάλι να συνδέσουμε το έργο με πολιτικό  κοινωνικό
προβληματισμό: Τα κιβώτια ως φορείς ιδεολογίας, κατεστημένης, στα-
τικής, μονοκόμματης. Κάτι σαν τοτέμ, πάντοτε παρόντα και κυρίαρχα
στο συλλογικό φαντασιακό, πάντοτε όμως απρόσιτα ως προς το πε-
ριεχόμενό / νόημά τους - τα μόνα που είναι τελικά εμφανή είναι οι
εξωτερικές μονοχρωματικές επιφάνειες και οι μεταξύ τους σχέσεις
ιεραρχίας και αλληλοϋποστήριξης. Ίσως όμως ακόμα πιο γόνιμη είναι
η σύνδεση των κιβωτίων με τη μεταφυσική αναζήτηση που διατρέχει
ολόκληρη την παρούσα δουλειά του καλλιτέχνη: Η στατική δισδιά-
στατη εικόνα με τη μοναδική σχισμή που τραυματίζει την ομοιομορφία
αλλά μας αφήνει να φανταστούμε ότι τελικά υπάρχει και η τρίτη διά-
σταση και ότι ίσως είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτήν, εκφράζει με
απλή εικαστική γλώσσα την υπαρξιακή του απορία, την αγωνιώδη ανα-
ζήτηση ουσίας και νοήματος κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων.     
Ο ζωγράφος προχωράει σε αυτήν την αναζήτηση κινώντας, στα επό-
μενα έργα, την αφαιρετική διαδικασία ένα βήμα πιο πέρα. Συνειδητο-
ποιεί ότι μπορεί να αφήσει εκτός καμβά τα πλαϊνά όρια των κιβωτίων
και να εστιάσει στο περιεχόμενό τους, για να θέσει με εικαστικό τρόπο
εννοιολογικά, ηθικά, μεταφυσικά ερωτήματα, χρησιμοποιώντας ως
κλειδιά κοφτές μαύρες ή λευκές γραμμές και τετράγωνα. Για παρά-
δειγμα, στα δύο έργα με τίτλο «Η Μαύρη Γραμμή», τοποθετεί τη μαύρη
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ναντι από την άλλη, σε έναν κατάλευκο καμβά. Είναι ο τίτλος ειρωνι-
κός, υπονοώντας ένα διάλογο στείρο, ατελέσφορο, ίσως αδύνατο; Οι
δυο γραμμές φαίνονται εντελώς ασύνδετες και στατικές, ανίκανες
να επενεργήσει η μία στην άλλη. Κι όμως, όσο και αν η σύνθεση δεί-
χνει εκ πρώτης όψεως αδρανής, σε μια προσεκτικότερη ματιά αποκα-
λύπτει δυναμισμό, γονιμότητα, σαν να εγκυμονεί την κίνηση και τελικά
την αλληλεπίδραση. Οι γραμμές έχουν μια αλαφράδα, σαν να αιω-
ρούνται στο κενό και να συνομιλούν με ένα σιωπηρό, ίσως νοερό
τρόπο. Αν διαβάσουμε τις μαύρες γραμμές ως οπές θα μπορούσαμε
φανταστούμε το διάλογο να συντελείται υποδόρια, κάτω από την επι-
φάνεια που ορίζει ο καμβάς, αν πάλι τις ερμηνεύσουμε όπως πριν ως
θανατικές θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε το έργο ως ένα ακόμα
αφαιρετικό vanitas. Αλλά βέβαια οι ερμηνείες είναι προσωπικές και το
έργο μπορεί να λειτουργήσει και καθαρά εικαστικά, ως ένας διάλογος
ανάμεσα στο συσταλτικό μαύρο και το διασταλτικό λευκό.   
Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης ο ζωγράφος φαίνεται να στέκεται
περισσότερο στα περιγράμματα παρά στις επιφάνειες και το εσωτε-
ρικό των φορέων νοήματος, εμπειρίας ή συναισθήματος που προ-
σπαθεί να ξεκλειδώσει. Εδώ πλέον τον κυρίαρχο εικαστικό ρόλο
παίζουν οι γραμμές που οριοθετούν ή χωρίζουν τα μονοχρωματικά
μπλοκ, τα οποία παρουσιάζονται πάντοτε ως διαλεκτικά ζεύγη. Το να
εστιάζουμε στο πώς περιχαρακώνονται, ορίζονται και τελικά συσχετί-
ζονται συγγενείς ή αντιθετικές έννοιες και εμπειρίες μας, είναι μια
αναλυτική και ταυτόχρονα βιωματική διαδικασία που μπορεί να μας
βοηθήσει, όχι μόνο να κατανοήσουμε καλύτερα τις έννοιες, αλλά και
να βιώσουμε πιο ολοκληρωμένα τις εμπειρίες. Στοχαζόμενοι πάνω
στα ίδια τα όρια της θέασης του κόσμου, όπως για παράδειγμα μας
προτρέπει να κάνουμε το έργο «Το Παράθυρο των Ονείρων μου»,
μας βοηθά να αξιολογήσουμε συνολικά τη γνωσιακή σχέση μας με
τον κόσμο. Δυο μάτια που στρέφονται προς το απόλυτο λευκό, τη
σύνθεση όλων των χρωμάτων του ορατού φάσματος, ένα διττό πλαί-
σιο (μερικής) θέασης όλων των διαφορετικών ποιοτήτων και εμπει-
ριών. Αλλά την ίδια στιγμή το πλαίσιο αυτό δίνει βάθος στον πίνακα,
σαν να βγαίνει από το επίπεδο, να αιωρείται και να μεταφέρεται οπου-
δήποτε στο χώρο για να μας ξανά-φανερώσει το άσπιλο, αμόλυντο
λευκό που υπάρχει παντού. Ο κόσμος φρέσκο-δημιουργημένος στα
μάτια του καλλιτέχνη και του θεατή η παρθένα ματιά, η αναγέννηση,
δυστυχώς όμως μόνο ως όνειρό: ποθητή αλλά αδύνατη.
Στο έργο «Ο Δρόμος προς την Ελευθερία» αυτό το διττό πλαίσιο
σπάει: Το ένα από τα δύο παραλληλόγραμμα είναι πλέον από κάτω
ανοιχτό και έτσι το περίγραμμα μένει ατελές, αδυνατώντας να περι-
χαρακώσει το απέραντο λευκό. Αυτή η άρση της συμμετρίας, η ρήξη
των καθορισμένων περιγραμμάτων, μπορεί από μόνη της να εκληφθεί
ως φυγή προς την ελευθερία, όπως βέβαια και η διάχυση του λευκού
πέρα από τα όρια του πλαισίου. Όμως κάτι εξακολουθεί να προβλη-
ματίζει αφού, αν σταθούμε στο ίδιο το ατελές πλαίσιο, ο δρόμος της
φυγής που φαίνεται να χαράσσεται από αυτό κλείνει, επιστρέφοντας
στα μισά  έτσι ο δρόμος δείχνει αδιέξοδος και η φυγή μάταιη. Αυτή
είναι μια απαισιόδοξη ερμηνεία της «ελευθερίας» του τίτλου αλλά,
όπως και στα υπόλοιπα έργα της έκθεσης, το παιχνίδι μεταξύ ορίων
και περιεχομένου μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε το θέμα που πραγματεύεται το έργο.
Στα δύο ζευγάρια έργων με τίτλους «Απουσία – Απώλεια» και «Για
Πάντα Μαζί - Χωρισμός» φαίνεται πως είναι η ίδια η διάκριση μεταξύ

γραμμή στο μέσο ή την άκρη ενός κίτρινου μονοχρωματικού μπλοκ
αφήνοντας πλατειά λευκά περιθώρια στο κάτω ή το πάνω μέρος του
καμβά. Το λευκό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό ως το απόλυτο,
άχρονο, άκτιστο φως του απείρου· το κίτρινο είναι της ώχρας, της αν-
θρώπινης μνήμης, της κατασταλαγμένης εμπειρίας, της ζωής, είναι
γη αναμεμειγμένη με φως· η μαύρη γραμμή είναι θανατική αλλά όχι
τελειωτική. Δεδομένου ότι αυτή η ψυχρή οριζόντια γραμμή τοποθετεί-
ται εντός του θερμού κίτρινου της ανθρώπινης - γήινης εμπειρίας, τα
έργα μπορούν να διαβαστούν ως αφαιρετικά vanitas, υπομνήσεις για
τον απόλυτο χαρακτήρα του θανάτου που ωστόσο ορίζει και κινεί την
ίδια τη ζωή. 
Στο αινιγματικό έργο «Το Μάτι του Θεού» η μαύρη γραμμή τοποθετεί-
ται  έκκεντρα στο άνω αριστερά μέρος του κίτρινου της εμπειρίας.
Το Μάτι του Θεού, ως μεταφορική έννοια, μπορεί να εκληφθεί ως το
εξωτερικό σημείο θέασης των ανθρώπινων πραγμάτων και του κό-
σμου όλου, το Αρχιμήδειο σημείο που ενδεχομένως είναι απαραίτητο
για να νοηματοδοτηθούν και να κριθούν ηθικά οι ζωές μας. Γιατί το
πρώτο βήμα για να προσπαθήσουμε να δώσουμε ηθικό περιεχόμενο
στις πράξεις μας είναι να αναρωτηθούμε αν υπάρχει κάποιος ή κάτι
που τις «βλέπει», αποδίδοντάς τους ηθική αξία ή απαξία  λίγο πιο
απρόσωπα, αν υπάρχει μια ανεξάρτητη από εμάς αντικειμενική σκοπιά
από την οποία κρινόμαστε. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία γίνεται
η ηθική αυτή αξιολόγηση ασφαλώς έπονται. 
Παραδοσιακά το μάτι του Πανεπόπτη Θεού είναι αυτό που τα βλέπει
όλα και θεωρείται ότι βρίσκεται έξω από τον κόσμο μας ή, έστω, πα-
ντού μέσα σε αυτόν. Στους τρούλους των εκκλησιών ο Παντοκράτο-
ρας μας εποπτεύει από το κέντρο και ψηλά, από τον ουρανό, έχοντας
συνολική θέαση του ποιμνίου του.  Το μάτι ενός τέτοιου θεού είναι το
όργανο εποπτείας ενός υπέρτατου όντος που βρίσκεται πάνω και
πέρα από τα ανθρώπινα αλλά, παραδόξως, βλέπει τα πάντα, τα κρίνει,
επιβραβεύει και τιμωρεί.
Όμως στον πίνακα  ο καλλιτέχνης φαίνεται να απορρίπτει αυτήν την
απόλυτη σύλληψη του Πανεπόπτη Θεού, τοποθετώντας το μάτι του
ξεκάθαρα μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μέσα στο κίτρινο της γης,
του χρόνου και της ζωής. Η τοποθέτησή του εδώ απογυμνώνει το μάτι
από ορισμένες από τις «θεϊκές» του ιδιότητες και φαίνεται να δηλώνει
ότι η ηθική κρίση συντελείται με κριτήρια ανθρώπινα, κοσμικά, νατου-
ραλιστικά ίσως, πάντως όχι υπερβατικά. Επιπλέον, η μη τοποθέτησή
του στο κέντρο μπορεί να εκληφθεί ως σχόλιο ότι η ηθική αυτή κρίση
δεν είναι πάντοτε αδέκαστη και δίκαιη, ακριβώς επειδή είναι κοσμική.
Βέβαια, το μάτι διατηρεί κάποια από τα τρομακτικά - απειλητικά χαρα-
κτηριστικά του: Παραμένει ψηλά, ενώ είναι ορθογώνιο και αδιαφανές,
παραπέμποντας σε μαύρο κουτί που απορροφά μόνο, χωρίς να εκ-
πέμπει φως. Όμως το λευκό στο κάτω μέρος του καμβά και, κυρίως,
στο πάνω, όπου δείχνει άπλετο, δίνει μια αίσθηση υπαρξιακής αισιο-
δοξίας, σαν να δηλώνει ότι αυτή η ατελής κοσμική κρίση δεν είναι τε-
λεσίδικη καθώς υπάρχει και το λευκό επέκεινα, αν και για αυτό δε
μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα.   
Αυτή η παιγνιώδης διερεύνηση με όλο και πιο απλά εικαστικά μέσα
των βασικών στοιχείων της ανθρώπινης εμπειρίας, καθώς και των εν-
νοιών που χρησιμοποιούμε για να τα περιγράψουμε, επανέρχεται με
διάφορες μορφές και στα υπόλοιπα έργα της πρώτης ενότητας της
έκθεσης. Το έργο «Διάλογος» αποτελεί ίσως την πιο αφαιρετική εξέ-
λιξη αυτής της διερεύνησης: Δύο κοφτές μαύρες γραμμές, η μία απέ-
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τις ανησυχίες του θεατή.
Στην αφαιρετική εικαστική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Λασηθιωτάκης
τα βασικά ζωγραφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, επίπεδο, χρώμα) έχουν
τη δύναμη να μιλήσουν από μόνα τους. Η γλώσσα αυτή βεβαίως προ-
έρχεται από την παράδοση που ξεκινά από το Σουπρεματισμό και το
Μπάουχαους και περνά, πιο κοντά στην εποχή μας, από το Μινιμαλι-
σμό και την Εννοιολογική Τέχνη. Η γνώση της παράδοσης και της σύγ-
χρονης γλώσσας της ζωγραφικής βοηθά, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
η πρόσληψη των έργων εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν. Οι μη ει-
δικοί θεατές που έχουν την ευαισθησία και τη διάθεση σίγουρα θα
«ακούσουν» και θα αντιληφθούν τη γλώσσα του ζωγράφου, διακρίνο-
ντας τα κύρια χαρακτηριστικά της. 
Nομίζω λοιπόν πως κατ’ αρχήν θα διακρίνουμε ότι ο ζωγράφος στο-
χεύει σε μια αφηρημένη οικουμενικότητα: Χρησιμοποιεί τα πιο απλά
εικαστικά υλικά γιατί θέλει να θίξει τα οικουμενικά θέματα που πραγ-
ματεύεται απευθυνόμενος σε όσο το δυνατόν περισσότερους εν-
διαφερόμενους. Επίσης θα παρατηρήσουμε ότι, πιθανώς ως μια
πράξη αντίστασης στον κυρίαρχο φλύαρο πολιτισμό που μας βομβαρ-
δίζει διαρκώς με κινούμενες και εντυπωσιακές εικόνες και πληροφο-
ρίες, ο καλλιτέχνης επιλέγει να μιλήσει λακωνικά, με λιτά μέσα, με
εικόνες που δεν επιτίθενται στο μάτι και σε πρώτη θέαση μοιάζουν
γυμνές, στατικές, όμως κρύβουν μέσα τους δυναμισμό και πλούσιους
συμβολισμούς. Καλώντας μας να ανακτήσουμε την υπομονή της πα-
ρατήρησης και την ικανότητα να κατανοούμε τις απλές σχέσεις ανά-
μεσα στα βασικά δομικά υλικά του κόσμου, όπως προσπαθεί να τις
αποδώσει η καλλιτεχνική δημιουργία, υπερασπίζεται την αξία και τη
σημασία του ζωγραφικού έργου έναντι του πληθωρισμού της φτηνής
και γρήγορης εικόνας.
Οι συνθέσεις του ακολουθούν πάντοτε την κάθετη και οριζόντια διά-
σταση στο καμβά, με έμφαση στη γραμμή και το επίπεδο και ιδιαίτερη
προσοχή στην τήρηση αρμονικών αναλογιών. Οι ευθείες γραμμές άλ-
λοτε περιγράφουν τα όρια του πίνακα, άλλοτε τα συγχέουν, άλλοτε
ορίζονται από την αντίθεση μεταξύ των χρωματικών επιπέδων, άλλοτε
παρεισφρέουν μεταξύ τους για να τα διαχωρίσουν  στην κοφτή εκ-
δοχή τους τοποθετούνται εντός των χρωματικών επιπέδων για να κι-
νήσουν, συμβολικά, τη διαδικασία διερεύνησης των θεμάτων που
πραγματεύεται. Τα επίπεδα, μετεξέλιξη των κιβωτίων του πρώτου
έργου της έκθεσης, είναι απλά ορθογώνια μονοχρωματικά μπλοκ σε
χρώματα κοινά, σχεδόν τυποποιημένα, χωρίς γραφισμούς και χωρίς
πολλές διαφορετικές / εντυπωσιακές αποχρώσεις. Όμως διατηρούν
την ανθρώπινη ανομοιομορφία - είναι ζωγραφισμένα από χέρι ζωγρά-
φου, όχι από μηχανή. Δεν υπάρχει πουθενά προσπάθεια δημιουργίας
εικόνων που απευθύνονται αποκλειστικά στην αισθητική του θεατή.
Δεν υπάρχει προσπάθεια να ερεθιστούν νοσταλγικά ή βιογραφικά συ-
ναισθήματα, καθώς δεν υπάρχουν εμφανείς αναφορές στις υλικές
επιφάνειες οικείων αντικειμένων με την πατίνα του χρόνου και της
χρήσης ζωγραφισμένη πάνω τους. Η όποια αναφορά στον χρόνο, τη
ζωή, τη φύση, την ανθρώπινη εμπειρία, τα αντικείμενα, γίνεται σε ένα
καθαρά αφηρημένο  συμβολικό επίπεδο. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης προ-
σπαθεί να περάσει σε δεύτερο πλάνο και να αφήσει τις δημιουργίες
του να μιλήσουν μόνες τους για τα βαθειά, οικουμενικά ζητήματα που
τον προβληματίζουν.
Πώς συνδέεται όμως αυτή η αφαιρετική εικαστική γλώσσα με το πε-
ριεχόμενο των συμβολισμών που προσπάθησα να αποδώσω πιο

πλαισίου και περιεχομένου που αμφισβητείται: Έτσι το εξωτερικό όριο
άλλοτε συμφύεται με το περιεχόμενο, άλλοτε μετακινείται στο εσω-
τερικό του καμβά. Παράλληλα οι τίτλοι δείχνουν ότι το ενδιαφέρον
στρέφεται στον ψυχικό, συναισθηματικό κόσμο. Οι δίδυμες στήλες που
απεικονίζονται (λευκές, μαύρες και κόκκινες) εκφράζουν τις εννοιολο-
γικές και συναισθηματικές σχέσεις είτε μέσω της έντονης χρωματικής
αντίθεσης ανάμεσά τους και του ακρωτηριασμού μιας από αυτές
(στην περίπτωση των συνθέσεων με τίτλο «Απουσία – Απώλεια»), είτε
μέσω της παράλληλης έγερσης και του διαχωρισμού τους μέχρι το
άπειρο από μια λεπτή γραμμή (στην περίπτωση των συνθέσεων με
τίτλο «Για πάντα μαζί – Χωρισμός»). Όμως οι στήλες αυτές ταυτό-
χρονα φαντάζουν σαν δύο λεπτά φύλλα που προσπαθούν να στα-
θούν όρθια σε ένα πεδίο με βάθος. Αυτή η αίσθηση του βάθους, όπως
και η σύμφυση ορίων και περιεχομένου, δίνουν την εντύπωση ότι τα
συναισθήματα και οι προσωπικές εμπειρίες που υποδηλώνονται από
τους τίτλους των έργων εξωτερικοποιούνται και επομένως εκφράζονται
και ελέγχονται με κριτήρια όχι υποκειμενικά μόνο: Ο ψυχικός κόσμος
του καθενός συνυπάρχει με αυτόν του άλλου μισού και οι δύο μαζί
εκτείνονται πέραν των υποκειμένων, ενταγμένοι οργανικά στον περί-
γυρό τους ο εσωτερικός κόσμος ολοκληρώνεται με τον εξωτερικό.

Ο τρόπος της αφαίρεσης
Η ακραία αφαιρετικότητα της παρούσας δουλειάς του Γιάννη Λαση-
θιωτάκη οδηγεί αναπόφευκτα σε ερωτήματα όπως τα ακόλουθα:
Μήπως είναι αυθαίρετες ή έστω υπερβολικές οι ερμηνείες που δίνω
στα έργα; Προκύπτει πράγματι ένα τόσο πλούσιο εννοιολογικό περιε-
χόμενο από αυτές τις λιτές ζωγραφικές συνθέσεις; Αν ναι, με ποιον
τρόπο καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα σχετικά με αυτό;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σχηματικές ερμηνείες και σκέψεις που
προηγήθηκαν βασίζονται στην προσωπική μου προσέγγιση ως θεατή.
Επιπλέον, η προσπάθειά μου εδώ είναι κυρίως να περιγράψω ορισμέ-
νες από τις δυνατές εννοιολογικές προεκτάσεις που διακρίνω, δίνο-
ντας λιγότερη έμφαση στην καθαρά εικαστική και συναισθηματική
εμπειρία μου, που ενδεχομένως είναι πιο δύσκολα περιγράψιμες.
Προφανώς ο κάθε θεατής θα προσλάβει τα έργα με το δικό του
τρόπο, θα αναπτύξει τους δικούς του προβληματισμούς και πιθανώς
θα καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα.
Όμως το θέμα εδώ είναι η γενικότερη επιδραστική δύναμη των συν-
θέσεων: Πώς λειτουργεί ο συμβολισμός σε τόσο αφαιρετικά έργα; Με
ποιον τρόπο προσλαμβάνουμε την εικαστική γλώσσα του ζωγράφου;
Η έλλειψη παραστατικότητας κάνει πιο δύσκολο να αποκωδικοποιή-
σουμε με τρόπο κοινά αποδεκτό τους συμβολισμούς των έργων.
Εντούτοις, η ζωγραφική έχει ξεπεράσει προ πολλού την ψευδαίσθηση
ότι έχει καθαρά παραστατικό χαρακτήρα, ότι απλά προσπαθεί να
απεικονίσει πιστά τον εξωτερικό κόσμο. Γιατί ακόμα και όταν φαίνεται
ότι υπάρχει τέτοιου τύπου αναπαράσταση ο καλλιτέχνης δεν είναι
παθητικός αντιγραφέας, αλλά προσπαθεί να αποδώσει το θέμα του
με τον τρόπο με τον οποίο το βλέπει ή τον τρόπο με τον οποίο θέλει
να το μεταφέρει στο θεατή. Συνεπώς τα λεγόμενα παραστατικά έργα,
όπως και τα αφαιρετικά, λειτουργούν στο διανοητικό επίπεδο μέσω
της επίδρασης συμβόλων (με την ευρεία έννοια της λέξης), τα οποία
γίνονται κατανοητά στη βάση της εικαστικής γλώσσας που χρησιμο-
ποιείται από τον καλλιτέχνη, του κοινωνικού περικείμενου, αλλά και
σε σχέση με τη γνώση, την αντιληπτική ικανότητα, την ευαισθησία και
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γικά φορτισμένο περιεχόμενό παίζουν έναν κατευθυντήριο ρόλο,
αλλά η γλώσσα του παραμένει εικαστική και μέσω αυτής καλούμαστε
να προσλάβουμε τα έργα. Αυτήν την απλή γλώσσα που αναλύσαμε
πιο πάνω ο ζωγράφος τη χρησιμοποιεί υποδηλωτικά (όπως χρησιμο-
ποιούμε ένα νεύμα, ένα βλέμμα, μια χειρονομία) για να ψηλαφίσει τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά των ζητημάτων με τα οποία καταπιάνεται. Ο
τρόπος με τον οποίο τοποθετεί στον καμβά τα φωνήματα της, τις
απλές γραμμές και τα χρωματισμένα επίπεδα - δηλαδή τα όρια και το
περιεχόμενο, όπως και τις φειδωλά χρησιμοποιημένες μαύρες και
άσπρες γραμμές και τετράγωνα που αποτελούν τους καταλύτες των
συνθέσεών του, υπονοεί το πώς αντιλαμβάνεται αυτά τα χαρακτηρι-
στικά. Έτσι, ακολουθώντας τη χειρονομία του καλλιτέχνη, μπορούμε
να αντιληφθούμε τα έργα που προκύπτουν ως δυναμικές συνθέσεις
που εικονίζουν σχέσεις διαλεκτικές, σχέσεις πλήρωσης και έλλειψης,
σχέσεις έντασης και αρμονίας, σχέσεις πνευματικές που βασίζονται
στην υλική πραγματικότητα, σχέσεις αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτη-
σης, καταπίεσης και καταναγκασμού, σχέσεις στατικές ή φθοράς, σχέ-
σεις επιφανειακές ή υποδόριες, σχέσεις που αν και θεωρούμε ότι τις
κατανοούμε είναι στην πραγματικότητα αδύνατες / μη πραγματικές,
σχέσεις που αν και πραγματικές τις θεωρούμε αδύνατες.

Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης
Μετά από τα παραπάνω γίνεται νομίζω φανερό ότι η πορεία του
Γιάννη Λασηθιωτάκη προς την αφαίρεση, η οποία επισημάνθηκε στην
αρχή, δεν τον οδηγεί απαραίτητα σε οριστική απομάκρυνση από την
αναπαράσταση, καθώς οι διαφορές μεταξύ της αφαιρετικής του τέ-
χνης και της κλασσικής παραστατικής ζωγραφικής δεν είναι τελικά
τόσο μεγάλες. Θα μπορούσαμε επιγραμματικά να τις εντοπίσουμε,
πρώτον, στο ότι στα αφηρημένα έργα χρησιμοποιούνται πιο έμμεσοι,
ελλειπτικοί ή μη συμβατικοί συμβολισμοί και, δεύτερον, στο ότι τα έργα
αυτά είναι λιγότερο κορεσμένα σε σχέση με τα παραστατικά, δηλαδή
απαιτούν πιο μεγάλη και ενεργή συμμετοχή από το θεατή για να ολο-
κληρωθούν. Κατά τα άλλα, οι εξόχως αφαιρετικές του συνθέσεις είναι
τελικά προορισμένες να λειτουργήσουν όπως λειτουργεί ένα πορ-
τραίτο, μια νεκρή φύση, ένα vanitas, εγείροντας δηλαδή στο θεατή,
με εικαστικό τρόπο, προβληματισμό σε σχέση με τα θεμελιώδη στοι-
χεία του κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα σε αυτόν. 
Γιατί αν ο κόσμος δεν περιγράφεται πλήρως με τον λόγο, τότε ίσως
εικόνες όπως οι ζωγραφικές δημιουργίες του Γιάννη Λασηθιωτάκη μας
παρέχουν έναν ακόμη δρόμο για να ερευνήσουμε το μυστήριό του
και να κατανοήσουμε κάπως καλύτερα τη θέση μας μέσα σε αυτόν.

Χάρης Χατζηιωάννου
Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Οκτώβριος 2018

Οφειλές: Συζητήσεις με το Γ. Λασηθιωτάκη καθώς και έργα των Κ. Μά-
λεβιτς, Β. Καντίνσκυ, Ε. Χ. Γκόμπριχ, Ν. Γκούντμαν, Κ. Βάρνεντο και Δ.
Πορτίδη συνεισέφεραν στη συγγραφή του παρόντος κειμένου.

πάνω; Μια σύγκριση με το πώς λειτουργεί η αφαίρεση στην επιστήμη
μπορεί να βοηθήσει εδώ. Στην επιστήμη η αφαίρεση και η συγγενής
της έννοια της εξιδανίκευσης έχουν να κάνουν με την επιλογή και
προσαρμογή των χαρακτηριστικών του υπό μελέτη συστήματος: Όταν
η επιστήμονας θεωρεί κάποια από αυτά περιττά τα αφαιρεί από το
μοντέλο που χρησιμοποιεί για να περιγράψει το σύστημα  όταν θέλει
να τα προσαρμόσει στο μοντέλο τα εξιδανικεύει, αλλοιώνοντάς τα. 
Αυτό μας βοηθά κάπως, αν και στην τέχνη τα πράγματα είναι λίγο δια-
φορετικά. 
Κατά πρώτον, η εξιδανίκευση δεν είναι ο πιο κατάλληλος όρος για να
περιγραφεί αυτό που κάνουν πολλές φορές οι σύγχρονοι καλλιτέχνες
– καλύτερος είναι η παραμόρφωση (αυτό αφορά ειδικά σε ένα με-
γάλο μέρος της τέχνης του 20ου και 21ου αιώνα). Αν και η διάκριση
αυτή μάλλον δεν είναι του παρόντος, δεδομένου ότι το έργο του Λα-
σηθιωτάκη δεν είναι παραμορφωτικό. 
Θα μπορούσε επίσης να πει κάποιος ότι μια σημαντική διαφορά είναι
ότι η επιστήμονας, σε αντίθεση με τον καλλιτέχνη, στοχεύει στην αλή-
θεια. Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι η
αλήθεια είναι αποκλειστικό προνόμιο της επιστήμης και ότι δεν πασχί-
ζει για αυτήν και η τέχνη. Θα μπορούσαμε μάλιστα να αναφέρουμε
πλείστες περιπτώσεις όπου οι επιστήμονες προχωρούν εν γνώσει
τους σε ψευδείς περιγραφές για τους δικούς τους μεθοδολογικούς,
εμπειρικούς ή θεωρητικούς λόγους και άλλες τόσες καλλιτεχνών που
δηλώνουν ότι υπέρτατος στόχος τους είναι η αλήθεια. Πιο σωστό θα
ήταν να πούμε ότι η επιστήμη στοχεύει σε κυριολεκτικές περιγραφές
φυσικών (ή κοινωνικών) συστημάτων χρησιμοποιώντας καλώς ορισμέ-
νες αντίστοιχες ιδιότητες, ούτως ώστε να εξηγήσει και να προβλέψει
τα φαινόμενα. Οι ιδιότητες αυτές όπου είναι δυνατόν ποσοτικοποιού-
νται, εκφραζόμενες σε μια ακριβή μαθηματική γλώσσα. Από την άλλη
πλευρά η αφαιρετική τέχνη, στο βαθμό που σκοπεύει να αναπαρα-
στήσει ή να εκφράσει τις ουσιώδεις πτυχές του κόσμου, όπως τις αντι-
λαμβάνεται ο καλλιτέχνης βέβαια, το κάνει συνήθως με τρόπο
ελλειπτικό, πλάγιο ή μεταφορικό (δηλαδή χωρίς να μεταχειρίζεται
συμβατικούς συμβολισμούς) και φυσικά σε μια γλώσσα που συνήθως
δεν εκφράζει ποσοτικές, μαθηματικές σχέσεις.
Αυτό μας φέρνει σε μια ακόμα σημαντική διαφορά, που είναι ότι στην
τέχνη η αφαίρεση και η εξιδανίκευση δεν αφορούν πάντα σε καλώς
ορισμένα και οριοθετημένα συστήματα ή φαινόμενα. Πολύ συχνά
στοχεύουν σε ανθρώπινες εμπειρίες, συναισθήματα, έννοιες, ιδέες
που δεν είναι αντικειμενικώς ορισμένα, που είναι ακόμα υπό διερεύ-
νηση ή δημιουργία. Με άλλα λόγια, η αφαίρεση στην τέχνη είναι συχνά
μη-ρεαλιστική, δηλαδή το θέμα - στόχος στο οποίο αφορά η αφαιρε-
τική και η εξιδανικευτική διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό κατασκευ-
ασμένο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, τουλάχιστον στη μορφή με την
οποία το θίγει. Έτσι ο καλλιτέχνης, σε αντίθεση με την επιστήμονα,
δεν εξιδανικεύει ή αφαιρεί από την περιγραφή ενός ανεξάρτητου από
το νου συστήματος (ή φαινομένου)  στόχου, αλλά εκφράζει εξιδανι-
κευτικά ή αφαιρετικά ιδέες και σχέσεις που δημιουργεί εν μέρει ο
ίδιος. Ή επιχειρεί να διερευνήσει νέες ιδέες, ή νέες μη συμβατικές
συσχετίσεις μεταξύ παλαιών ιδεών, αφαιρώντας τις πτυχές τους που
θεωρεί περιττές και δειγματίζοντας με τρόπο εξιδανικευτικό τις πτυχές
που θεωρεί ουσιώδεις.
Αυτήν ακριβώς τη δημιουργική - ερευνητική διαδικασία συναντάμε στο
έργο του Λασηθιωτάκη. Οι τίτλοι των έργων οι οποίοι έχουν εννοιολο-
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Ideal and Abstract Lines

The aporia
The latest work of Ioannis Lassithiotakis is remarkably abstract.
His painting, generally, with time seems to move towards greater
abstraction: From the human shadow-figures and other unspec-
ified forms that are combined with short black lines in his previous
personal exhibition, to the monochromatic triangular shapes and
simple orthogonal boxes of more recent work. The loaded titles
given to most of the paintings arouse the viewer s imagination,
but at the same time generate a justified aporia regarding the
so-called meaning that could be extracted from these austere,
almost naked works. In the following pages I address this aporia,
first by attempting to interpret in my own way some of the
works of the exhibition and then by examining how abstract art
in general and the work at hand in particular function and how
they may affect the viewers.

The works
The exhibition takes off with the Boxes, a sample from a series
of paintings by the artist with the same title. The commanding
pictures of simply painted orthogonal boxes against a neutral
background, stacked sometimes in stable, other times in unstable
equilibrium, calls on us to ask ourselves: What is the content of
the boxes? How and when have they been filled? Why are they
positioned this way, how can they be re-arranged? Is their con-
tent a personal issue for each one of us, or is it in some sense
common?
Of course every viewer can imagine that the boxes contain their
identity, their baggage, personal or maybe familial, secrets or
lies, memories that they want to protect from time s attrition
and the daily friction with people; to keep them always there,
only to know that they exist somewhere in the side or the back
of their life s stage. We could also connect the work with socio-
political concerns: Boxes as carriers of ideology, established,
static, one-piece. Like totems of sorts, always present and al-
ways dominant in the collective imaginary, but always inacces-
sible with regards to their content / meaning – the only things
that are manifest about them in the end are their external
monochromatic surfaces and their interrelations of hierarchy and
support. But perhaps it is more fruitful to connect the boxes with
the metaphysical quest that runs across the whole of the artist’s
present work: The two-dimensional picture with the single slit
that injures the homogeneity but allows us to imagine that, after
all, a third dimension exists and that communication with it may
be possible, expresses in simple visual language the artist’s exis-
tential aporia, his anxious quest to find substance and meaning
beneath the surface of things.  
The painter goes ahead in this quest by moving, in his subsequent
works, the process of abstraction one step further. He realizes
that he can leave out of the canvas the side edges of the boxes
and focus on their content in order to pose, in a visual way, con-
ceptual, moral and metaphysical questions, by using as catalysts
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short black or white lines and small squares. For example, in the
two works titled Black Line  he places the black line in the middle
or at the edge of a yellow monochromatic block, leaving ample
white margins on the lower or the upper segment of the canvas.
The white could be understood as the absolute, timeless, divine
light of infinity; the yellow is of ochre, of human memory, of set-
tled experience, of life, it is earth mixed with light; the black line
is fatal but not final. Considering that this black cold horizontal
line is placed within the warm yellow of human  earthly experi-
ence, the paintings could be interpreted as abstract vanitas, re-
minders about the absolute character of death which
nevertheless defines and moves life itself.
In the enigmatic painting titled God’s Eye  the black line is
placed off-center at the upper left side of the yellow of experi-
ence. The Eye of God can be understood as a metaphor that sig-
nifies an external point of view of human and worldly affairs, an
Archimedean point that may be necessary to attach meaning to
our lives and to render them open to moral evaluation. Because
the first step in our effort to transfuse our actions with moral con-
tent is to ask ourselves whether there is someone or something
that sees  them, ascribing moral value or disvalue to them; or, a
little bit more impersonally, whether there exists an objective
point of view that is independent from us and from which we can
be judged. The criteria according to which such moral judgment
is passed are certainly posterior.
Traditionally, the eye of the Omniscient God sees everything and
is considered to be placed outside of this world or, at least,
everywhere within it. On the church-domes the Pantokrator sur-
veys us from the center and above, from the sky, having a com-
plete overview of his fold. The eye of such a god is the surveying
instrument of a superior being that is placed above and beyond
human affairs but, paradoxically, sees everything, judges, praises
and punishes. 
But in the painting the artist seems to discard this absolute con-
ception of the Omniscient God, placing the eye clearly within
this world, within the yellow of earth, time and life. Its placement
here strips the eye of some of its godly  attributes and seems to
proclaim that moral judgment takes place with criteria that are
human, cosmic, perhaps naturalistic, but in all cases not transcen-
dental. Moreover, its placement off-center can be taken as a
comment to the effect that this moral judgment is not always
fair and impartial, precisely because it is cosmic. However, the
eye keeps some of its frightening – threatening characteristics: It
is still placed high, yet it is orthogonal and opaque, recalling a
black box that does not emit any light but only absorbs. But the
white on the lower and, especially, on the upper end of the can-
vas, where it appears boundless, gives the painting a sense of ex-
istential optimism, as if affirming that this imperfect cosmic
judgment is not final since a white beyond  also exists, even if
we cannot know anything about it.
This playful probe with increasingly simpler visual means of the
basic elements of human experience and of the concepts that
we use to describe them, returns in different forms in the remain-

ing paintings of the first section of the exhibition. The work Dia-
logue  perhaps represents the most abstract development of
this probing process: Two short black lines, opposite each other,
on a completely white canvas. Is the title ironic, alluding to a di-
alogue that is fruitless, sterile, impossible even? The two lines ap-
pear to be utterly disconnected and static, unable to act on
each other. Nevertheless, despite the fact that the composition
prima facie looks inert, on a more careful viewing it reveals dy-
namism, fertility, as if it is pregnant with movement that will result
in interaction. The lines have an air of lightness, as if they are sus-
pended on a vacuum and they appear to converse in a silent,
maybe spiritual way. If we read  the black lines as holes we
could imagine this conversation taking place subcutaneously, be-
neath the surface defined by the canvas; if we interpret them as
fatal, like we did before, we could view the painting as another
abstract vanitas. But of course these interpretations are personal
and the work could also function purely visually, as a dialogue
between the contractive black and the expansive white.      
In the works featured in the exhibition’s second section, the artist
appears to dwell on the contours rather than the interior of the
carriers of meaning, experience or emotion that he tries to un-
lock. The dominant visual role is played here by the lines that cir-
cumscribe or separate the monochromatic blocks, which are
always presented as dialectical pairs. Focusing on the way con-
genial or contradictory concepts and experiences are demar-
cated, defined and related, is an analytical and at the same time
experiential process that can help us to understand better the
concepts, but also to live the experiences in a more thorough
way. For instance, contemplating on the limits of our view of the
world, as the work Window of my Dreams  urges us to do, helps
us evaluate our cognitive relation to the world. Two eyes that
are turned towards the absolute white, the synthesis of all the
colors of the visible spectrum, a dual frame of (partial) view of
the totality of the different qualities and experiences. But at the
same time this frame gives depth to the painting, as if it de-
taches itself from the surface, floats and transfers itself to any
position in space, to reveal to us again the spotless, uncontami-
nated white that exists everywhere. The world freshly made in
the eyes of the artist and the viewer; the virgin look, the rebirth,
but, unfortunately, as a dream only: yearned for yet impossible.  
In the painting The Road to Freedom this dual frame breaks: One
of the two parallelograms is now open below so that the circum-
ference is incomplete, incapable of circumscribing the limitless
white. This lifting of symmetry could in itself be seen as an escape
to freedom, as could the spillage of the white beyond the limits
of the frame. But something is still troubling in this painting since,
if we focus on the incomplete frame itself, the escape route
traced by it closes in on itself, returning to the middle of the way;
the road thus appears to lead to nowhere and the escape seems
pointless. This is a pessimistic reading of the title’s freedom  but,
as in the rest of the exhibition’s works, the play between bound-
aries and interior / content can transform the way in which we
understand the painting’s theme.
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In the two pairs of paintings with the titles Absence – Loss  and
Together Forever – Separation  it appears that it is the boundary
between frame and content itself what is being questioned.
Hence, the external limit sometimes merges with the content,
sometimes is transferred to the interior of the canvas. At the
same time the works  titles suggest that the artist s interest is
now turned towards the psychological, emotional world. The twin
(white, black, red) columns that are depicted express the con-
ceptual and emotional relations either through the mutilation of
one of the pair and their intense color-contrast (in the cases of
the compositions titled Absence – Loss), or through their parallel
rise and separation until infinity by a thin line between them (in
the cases of the compositions titled Together Forever - Separation).
However, these columns also appear like two thin sheets that are
struggling to stand against a field with depth. This feeling of
depth, as well as the merging of limits and content, give the im-
pression that the emotions and the personal experiences alluded
to in the works’ titles are externalized and therefore expressed
and evaluated with criteria that are not just subjective: The psy-
chological world of each person co-exists with that of their other
half and both of them extend beyond the subjects, being organ-
ically situated in their environment; the interior world is com-
pleted with the exterior.

 The way of abstraction
The extreme abstraction of the present works of Ioannis Lassithio-
takis inescapably leads to questions such as the following: Are
the interpretations I have given above arbitrary or maybe exces-
sive? Is there really such a rich conceptual content in these simple
visual compositions? If yes, how does one identify it?
There is no question that the preceding thoughts and schematic
interpretations are based on my own personal approach as a
viewer. Moreover, I have tried here mainly to describe some of
the possible conceptual ramifications that I can discern, placing
less emphasis on the purely visual and emotional experience,
since it is arguably more difficult to describe the latter. Each
viewer will obviously perceive the works in their own way, de-
velop their own reflections and probably arrive at their own con-
clusions.  
But the wider issue here is the affective force of the composi-
tions: How does the symbolism of works so abstract operate?
How do we take in the painter’s visual language? The lack of im-
agery makes it more difficult to decode in a commonly accepted
manner the symbolism of the works. However, we have long ago
overcome the illusion that painting has a purely representational
character that it only strives, to depict faithfully the external
world. Because, even if there appears to be faithful representa-
tion, the artist is not just a passive copier, but tries to render the
subject in the manner that she sees it or maybe in the manner
that she wants it conveyed to the viewer.  Thus the so-called
representational paintings, just like the abstract ones, operate
at the intellectual level through symbols (widely construed) which
are understood on the basis of the visual language used by the

artist, of the social context, but also in relation to the viewer’s
knowledge, perceptual abilities, sensitivities and concerns.
In the abstract language used by Lassithiotakis the fundamental
visual elements (point, line, plane, color) speak on their own. This
language of course comes from a tradition that originates from
Suprematism and Bauhaus and passes, closer to our age, through
Minimalism and Conceptual Art. Knowledge of this tradition and
of the contemporary languages of art helps, but this does not
mean that the intake of the works depends exclusively on such
knowledge. Non-expert viewers that are both eager and sensi-
tive enough will certainly be able to listen to  and understand
this language, discerning its main characteristics.
It seems then to me that, first of all, we will discern that the
painter aims at an abstract universality: He uses the simplest vi-
sual materials because he wants to broach the universal subjects
he is dealing with, while addressing the widest possible audience.
We will also observe that, probably as an act of resistance to the
dominant verbose culture that continuously attacks us with mov-
ing and spectacular images and information, the artist chooses
to speak laconically, with austere means, with pictures that do
not assault the eye and which, on first viewing, seem naked,
static, but nevertheless involve dynamism and rich symbolism.
Calling on us to regain the patience of observation and the abil-
ity to understand the simple relations between the basic building
blocks of the world, at least in the ways that artistic creation tries
to convey them, he defends the value and importance of the
work of painting against the inflation of cheap and fast image.
His compositions always follow the perpendicular and the hori-
zontal dimension on the canvas, with emphasis on the line and
the plane and special attention to keeping harmonious propor-
tions. The straight lines sometimes circumscribe the limits of the
painting, sometimes confound them, sometimes are defined by
the contraposition of the variously colored planes, sometimes
creep between them in order to separate them; in their short
versions they are placed within the monochromatic surfaces in
order to move, on a symbolic level, the probing process of the
themes that are dealt with. The planes, a development of the
boxes of the first painting in the exhibition, are simple orthogonal
monochromatic blocks in simple colors, almost standardized, with-
out graphic signs and with no variety or catchiness  of shades.
But they still maintain a human lack of homogeneity – they are
painted by a painter’s hand, not by a machine. At no place is
there an effort on the part of the painter to simulate nostalgic
or biographical feelings, since there are no obvious references to
the material surfaces of familiar objects with the signs of time
and use painted on them. Whatever references to time, life, na-
ture, human experience, objects, exist, are made on a purely ab-
stract symbolic level. The painter himself moves backstage and
lets his creations speak for themselves about the deep, universal
issues he is concerned with.
How is this abstract language connected to the symbolic con-
tent that I have tried to convey above? A comparison with the
way in which abstraction operates in science could help us here.
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In science abstraction and its cognate notion of idealization are
about selection and accommodation of the characteristics of
the system that is under examination. When the scientist deems
some of them redundant, she abstracts them from the model
that she uses to describe the system; when she wants to accom-
modate them in the model she idealizes them, by altering them.
This is helpful, but in art things are somewhat different. 
First, idealization  is not the most appropriate term to describe
what many contemporary artists do – a better term would be
distortion (especially with regard to a large part of 20th and 21st
century art). However this correction is not of concern here, since
Lassithiotakis  work is not distortive.
One could also say that an important difference is that the sci-
entist, in contrast to the artist, aims at truth. But there is no rea-
son to accept that truth is an exclusive attribute of science and
that art does not strive for it too. We could even point to numer-
ous examples where scientists resort knowingly to false descrip-
tions for methodological, empirical or theoretical reasons, as well
as other examples of artists who claim that their ultimate goal is
truth. Thus it would be more correct to say that science aims at
literal descriptions of physical (or social) systems in terms of well-
defined respective properties, with a view to explaining and pre-
dicting the phenomena. These properties are wherever possible
quantified, being expressed in precise mathematical language.
On the other hand abstract art, to the extent that it aims to rep-
resent or express essential aspects of the world (as understood
by the artist), does this in a manner that is elliptical, indirect or
metaphorical (i.e. not employing conventional symbolic relations)
and of course by using a language that does not express quan-
tified, mathematical relations.
This brings us to another important difference, which is that in art
abstraction and idealization do not always concern well defined
and circumscribed systems or phenomena. Very often they aim
at human experiences, emotions, concepts, ideas which are not
objectively defined, which are still under investigation or creation.
In other words, abstraction in art is often non-realistic, that is, the
target-subject that the abstracting and idealizing process is
about is, to a large extent, constructed by the artist himself - at
least in the form in which it is conveyed. Hence the artist, in con-
trast to the scientist, does not idealize or abstract from the de-
scription of a mind-independent target-system (or phenomenon),
but expresses ideally or abstractly ideas and relations created in
part by himself. Or he attempts to probe new ideas, or new non-
conventional associations between old ideas, abstracting the as-
pects that he deems redundant and exemplifying in an idealizing
manner the aspects that he considers essential.
It is exactly this creative – investigative process that we en-
counter in the work of Lassithiotakis. The works  titles, which have
a conceptually charged content, play a guiding role, but the lan-
guage is still a visual one and it is through it that we should per-
ceive the works. The painter employs this simple language, which
was analyzed above, in a suggestive manner (as we use a sign,
a look, a gesture) in order to feel for the essential characteristics

of the themes that concern him. The way in which he places on
the canvas its phonemes, the simple lines and surfaces, i.e. the
limits and content, as well as the sparingly used black and white
lines and squares that are the catalysts of his compositions, insin-
uates how he understands these characteristics. Hence following
the artist’s gesture we can perceive the resulting works as dy-
namical compositions that depict relations that are dialectical,
relations of fulfillment and dearth, relations of harmony and in-
tensity, spiritual relations that are based on material reality, re-
lations of interaction, interdependence, repression and coercion,
relations that are static or wearing, superficial or subcutaneous,
relations that are in reality impossible / unreal even though we
think we understand them, relations that even though real we
consider impossible.   

The outcome of abstraction
After what has been said above I believe it should be clear that
Ioannis Lassithiotakis’ trajectory towards greater abstraction,
which we pointed out in the beginning, does not necessarily lead
him to a permanent distancing from representation, considering
that the differences between his abstract art and classical rep-
resentational painting is not as great as it might first seem. Per-
haps we could succinctly locate the main differences, first, in the
fact that abstract works rely on more indirect, elliptical or non-
conventional symbolisms and, second, in the fact that these
works are less saturated than representational ones, i.e. they re-
quire greater and more active participation on the part of the
viewer in order to be completed’. But, apart from that, these
highly abstract compositions are in the end destined to operate
like a portrait, a still life, a vanitas, that is, by giving rise, in a visual
way, to personal reflection regarding the fundamental elements
of the world and of the human experience within it. 
For if the world is not completely describable through language,
then perhaps pictures such as Lassithiotakis’ artistic creations can
provide us with one more path to investigate its mystery and un-
derstand somewhat better our place in it.

Harris Hatziioannou
PhD in Philosophy, University of London

October 2018  

Indebted to: Discussions with I. Lassithiotakis as well as writings by
K. Malevich, W. Kandinsky, E. H. Gombrich, N. Goodman, K. Varne-
doe and D. Portides. 
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Σχολή της Χάλκης, Κωνσταντινούπολη (επιμελήτρια: Ίρις Κρητικού) | « Ιχνηλατώ-
ντας την Κωνσταντινούπολη», Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, (επιμελήτρια:
Ίρις Κρητικού) | «Art Athina», [Γκαλερί Αστρολάβος], Αθήνα | «Art Athina», [Γκαλερί
Tsatsis Projects], Αθήνα

2011 «Art Athina», [Γκαλερί Αστρολάβος], Αθήνα | «Ζητήματα Χρόνου», Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο, Κρήτη (επιμελήτρια: Μ.Μαραγκού) | «20x20,
20 Σύγχρονοι Έλληνες Δημιουργοί φιλοτεχνούν 20 πορτρέτα ξεχωριστών αν-
δρών», Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς, Αθήνα (επιμελητής: Τ. Μαυρωτάς) | Φι-
λοτέχνησε το γούρι της χρονιάς για τη γκαλερί Αστρολάβος

2013 «Προς Τήνο», ίδρυμα τηνιακού πολιτισμού, (επιμέλεια Χ. Μαρίνος) | «Στη δίνη
της τέχνης και της ιστορίας», παρεκκλήσι Renier, Χανιά (επιμέλεια Πέγκυ Κουνε-
νάκη)

2014 «Ζωγραφική ΙΙ», Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα | «Αρτ Αθήνα», γκαλερί Αστρολά-
βος, «Statement made», (επιμέλεια Α. Ποταμιάνου)

2015 «Άρτ Αθήνα», γκαλερί Αστρολάβος

2016  «Τρείς γενιές  ελληνικής  ζωγραφικής», Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Ι
«Ετόλμησα να υμνήσω «Ελευθέριος Βενιζέλος 80 χρόνια από το θάνατό του»
(επιμελήτρια Λουϊζα Καραπιδάκη), Βασιλική Αγίου Μάρκου, Ηράκλειο Κρήτης.

2017 «100 Χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση» , Κρατικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης Θες/νίκη, (επιμελητής Γιάννης Μπόλης), Ι Αρτ Αthina  Γκαλερί Αστρο-
λάβος, Ι Back to Athens, Πύλη ελευθερίας, γκαλερι Cheap art, (επιμέλεια Θαλεια
Βραχοπούλου), Ι Reminders, Χαρταποθήκη Σπηλιωτόπουλου ιστορικό τρίγωνο,
Αθήνα, (επιμέλεια Γ. Γεωργακόπουλος), Ι Art Athina εικαστικός κύκλος, Ωδείο
Αθηνών.

2018 Εnia gallery Back to basics, (επιμέλεια Α.Ποταμιάνου), Ι Consciousness, Alfa
gallery Miami.
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Cultural Centre, Athens (curator: M. Maragou) | Coup de Coeur ,Athens Art Gallery
(curator: E. Alexaki) | Olympic Spirit and Contemporary Greek Art , Municipal Gallery
of Chania, Crete- M.M.C.A., Thessaloniki- Giorgio de Chirico Cultural Centre, Volos
(curator: P. Kounenaki) 
2004 Olympic Spirit and Contemporary Greek Art , Athens Municipal Cultural
Centre (curator: P. Kounenaki) | Love Art, Love the World , Andronikos Art
Gallery, Mykonos (curator : E. Anthopoulou) | The Olympic Idea in the Sky , As-
trolavos Gallery, Athens | Gallery Walk , Agathi Gallery, Athens | Athens, city
of Games , Technopolis, Athens |  Mickey meets Art , Hellenic American Union,
Athens | Missal , Ekfrasi Gallery, Athens (curator: I. Criticou) 

2006 Kites , Astrolavos Gallery, Athens- European Parliament Headquarters, Brus-
sels | Panorama of Art , M.C.A, Thessaloniki | Dialogues , M.M.C.A.-Art Forum
Gallery, Thessaloniki | There was once Penelope Delta , AthensCollege (curator: I.
Criticou) | Calendar of National Stationary Office , Agathi Gallery, Athens

2007 Publication of a monograph on his entire ouevre by Ta nea  newspaper, dis-
tributed nationally as part of the series of Contemporary Greek Painters  | Native
Place , Benaki Museum, Athens ( curator: I. Criticou)

2008 Art Athina , Astrolavos Gallery, Tsatsis Projects Gallery 

2009 Ambassadors of Contemporary Greek Art- Three Generations of painters ,
Hellenic Museum, Melbourne (curator: H. Kambouridis) | 35 visual artists for Democ-
racy , Zappeion Megaron, Athens (curator: T. Mavrotas)

2010 Tracing Istanbul , Greek Embassy Theological School of Halki,Istanbul | Tech-
nopolis, Athens (curator: I. Criticou)

2011 Art Athina , Astrolavos Gallery | Time aspects , Museum of Contemporary
Art of Crete, Rethymnon(curator: M. Maragou) | 20x20 , Athinais, Athens
(curator:T.Mavrotas)

2013 «To Tinos», Cultural Foundation of Tinos (curator: C. Marinos) | «The maelstrom
of art and history», Chapel Renier, Chania (curator: P. Kounenaki)

2014 «Painting II», Frisira Museum, Athens | «Art Athina», Astrolavos gallery, «Statement
made», (curator: A. Potamianou).

2015 «Art Athina», Astrolavos gallery.

2016  «Three generations of Greek painting, municipal gallery of Athens,/ "I dared to
praise ..." Eleftherios Venizelos 80 years after his death "(curator Louisa Karapidakis),
Basilica of St. Mark, Heraklion, Crete

2017 «100 years after the October Revolution», State museum of Contemporary
Art, Thessaloniki, (curator: Yiannis Bolis), I Art Athina,  Astrolavos gallery, I Back to
Athens, Gateway to Freedom, Cheap art gallery,( curator Thalia Vrachopoulos), I
Reminders, Spiliotopoulos Warehouse, Historical Triangle, Athens, (curator G. Geor-
gakopoulos).
«100 years after the October Revolution» , State museum of Contemporary Art,

Athens,  (curator: Yiannis Bolis).

2018 Art Athina, Ikastikos kIklos. I Back to basics, Enia gallery, (curator A, Potamianou), 

I Conciousness, Alfa Gallery Miami.

Elementary school of Falatados, Tinos island

2009 TIF-Pavilion 6 (44th Dimitria), Thessaloniki 

2011 Apocalypse Gallery, Nicosia, Cyprus

2012 Byzantine and Christian Museum, Athens

2013 Astrolavos gallery, Athens

2017 Lefa municipal gallery, curator E. Gerolymatou.

2018 ΔΛ gallery, Piraeus.

Group exhibitions

1984 Lassithiotakis- Adamakos- Vordoni- , Athens College, Athens

1985 Eikastika , Municipal Art Centre of Athens, Athens | The Hellenic Dimension ,
Vorres Collection, Chicago, USA

1986 2nd Biennale of Young Artists from the Mediterranean , Thessaloniki | Las-
sithiotakis- Marouda- Tsakiris , Epipeda Art Gallery, Athens- PanselinosArt Gallery,
Thessaloniki | Kallidromio II , Athens | Pieridis Collection  (Dimitria  86), Thessaloniki

1987 Antipodes -Young Greek Artists , Modern Art Museum, Melbourne,Australia

1989 Body and Spirit , Zappeion Megaron, Athens (curator: N. Rogan)

1996 Osaka Triennale , Osaka, Japan | Astir of Paros  (organized byMedousa Art
Gallery), Paros island 

1997 Art Athina 5 , Medousa Art Gallery | Argo, Mythical Voyages , SpirerMansion,
Volos (curator: A. Schina) | Focus of the Gaze , Headquarter of the WEU, Brussels
(curator: A. Schina) 

1998 With the Lyre and the Fiddlebow , Museum of Contemporary Art of Crete,
Rethymnon (curator: M. Maragou) | Iakynthia   98 , Anogia, Crete | Art Athina 6 ,
Medousa Art Gallery | Aischyleia 98 , Eleusis (curator: L.Kokkini) | The new collection ,
Macedonian Museum of Contemporary Art,Thessaloniki | Under Cover- Revelations-
Editions , Pretoria Art Museum,South Africa

1999 4th Biennale of Sarjah  [2nd Award], U.A. Emirates (curator:A.Schina) |  At the
crossroad of Crete , Tzamia  Cristalla Art Gallery, Chania, Crete(curator: P. Kounenaki)
| Ideas and Idols , Campus Art &Science, Athens(curator: F. Tzanetoulakou)

2001 Visions and Bonds , Libety s Park Art Centre, Athens (curator: H. Kambouridis)
| Rupture- Convergence, Beltsios Collection , Cultural Foundation of the Municipality
of Trikala (curator: M. Stefanidis) 

2002 People- Faces- Figures , Museum of Contemporary Art of Crete, Rethymnon
(curator: M. Maragou) | 90 years from the liberation of the N.Aegean , Ministry of
the Aegean, Mytilini

2003 Oikade , Museum of Contemporary Art of Crete, Rethymnon - Melina Merkouri
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210x180εκ.,

210x180εκ.,

29,7χ21εκ.,

29,7χ21εκ.,

220x180εκ.,

220x180εκ.,

25x21εκ.,

25x21εκ.,

25x21εκ.,

25x21εκ.,

160X120εκ.,

160X120εκ.,

160X110εκ.,

29,7χ21εκ.,

29,7χ21εκ.,

160X120εκ.,

200x150εκ.,

185x135εκ.,

42x29,7εκ.,

42x29,7εκ.,

160x140εκ.,

185x135εκ.,

25x21εκ.,

42x29,7εκ.,

42x29,7εκ.,

42x29,7εκ.,

180x140εκ.,

180x150εκ.,

29.

33.

34.

35.

39.

43.

44.

44.

45.

45.

49.

52.

53.

54.

55.

59.

65.

69.

70.

71.

75.

79.

80.

81.

82.

83.

85.

89.

Σελ.    Διάσταση / χρονολογία / υλικό

210x180cm,

210x180cm,

29,7χ21cm,

29,7χ21cm,

220x180cm,

220x180cm,

25x21cm,

25x21cm,

25x21cm,

25x21cm,

160X120cm,

160X120cm,

160X110cm,

29,7χ21cm,

29,7χ21cm,

160X120cm,

200x150cm,

185x135cm,

42x29,7cm,

42x29,7cm,

160x140cm,

185x135cm,

25x21cm,

42x29,7cm,

42x29,7cm,

42x29,7cm,

180x140cm,

180x150cm,

29.

33.

34.

35.

39.

43.

44.

44.

45.

45.

49.

52.

53.

54.

55.

59.

65.

69.

70.

71.

75.

79.

80.

81.

82.

83.

85.

89.

Page Dimension / date / material

2016, πλαστικό σε καμβά.

2016, πλαστικό σε καμβά.

2016, τέμπερα σε καμβά.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2016, πλαστικό σε καμβά.

2017, πλαστικό σε καμβά.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2017, πλαστικό σε μουσαμά.

2017, πλαστικό σε μουσαμά.

2017, πλαστικό σε μουσαμά.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2017, πλαστικό και λάδι σε μουσαμά.

2017, λάδι σε μουσαμά.

2017, λάδι σε μουσαμά.

2018, τέμπερα σε χαρτί.

2018, τέμπερα σε χαρτί.

2018, πλαστικό σε μουσαμά.

2017, λάδι και πλαστικό σε μουσαμά.

2017, τέμπερα σε χαρτί.

2018, τέμπερα σε χαρτί.

2018, τέμπερα σε χαρτί.

2018, τέμπερα σε χαρτί.

2018, λάδι και πλαστικό σε μουσαμά.

2018, λάδι και πλαστικό σε μουσαμά.

2016, emulsion on canvas.

2016, emulsion on canvas.

2016, tempera on canvas.

2017, tempera on paper.

2016, emulsion on canvas.

2017, emulsion on canvas.

2017, tempera on paper.

2017, tempera on paper.

2017, tempera on paper.

2017, tempera on paper.

2017, emulsion on canvas.

2017, emulsion on canvas.

2017, emulsion on canvas.

2017, tempera on paper.

2017, tempera on paper.

2017, oil and emulsion on canvas.

2017, oil on canvas.

2017, oil on canvas.

2018, tempera on paper.

2018, tempera on paper.

2018, emulsion on canvas.

2017, oil and emulsion on canvas.

2017, tempera on paper.

2018, tempera on paper.

2018, tempera on paper.

2018, tempera on paper.

2018, oil and emulsion on canvas.

2018, oil and emulsion on canvas.
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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΥΠΩΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΚΑΛΕΡΙ ΔΛ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
“ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ”

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ - NINA LASS
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ -  ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ -  Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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