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εν αιθρία

Ο Χρήστος Κουτσούκης σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας στο εργαστήριο του Χρόνη Μπότσογλου, χαρακτική στο εργαστήριο του Θανάση
Εξαρχόπουλου και σκηνογραφία στο
εργαστήριο του Γιώργου Ζιάκα. Έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδάσκει
στη Μέση Εκπαίδευση από το 1997.
Σήμερα διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών IV. Υπήρξε πρόεδρος
της Ένωσης Εικαστικών Πάτρας, της
οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Έχει παρουσιάσει έργα του σε πλήθος ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα
(Πάτρα, Αθήνα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη) και τον περασμένο μήνα παρουσιάστηκε η τελευταία του δουλειά στον
πολυχώρο CliqueArt στις Βρυξέλλες.

Η δουλειά του με θεματικό τίτλο
“Flux” (ρευστότητα) είναι επηρεασμένη από την απλή καθημερινότητα στο
ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης,
φιλτραρισμένη μέσα από τη δική του
ματιά. Σε πρώτο πλάνο πρόσωπα σε
κίνηση, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται
σε ένα ιδιότυπο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Η φαντασία του Κουτσούκη
αποδίδει με ματιά ιδιαίτερη, με χρώμα και εκφραστικότητα, μετά από παρατήρηση, στιγμές στους δρόμους της
πόλης, που άλλοι προσπερνούν.
Για τον Χρήστο Κουτσούκη το αστικό τοπίο, ένας χώρος μακριά από την
επαφή με τη φύση, αποτελεί κίνητρο
δημιουργίας. «Πάντα με γοήτευε η
ζωγραφική στην οποία απεικονίζεται
η καθημερινότητα της πόλης…» ομο-
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νεται με διαφορετικό τρόπο.»
Αυτό που δίνει ζωή στην πόλη είναι
οι άνθρωποι και για το λόγο αυτό η
ζωγραφική του είναι ανθρωποκεντρική. Η ζωή στην πόλη χαρακτηρίζεται
από αποξένωση, κόπωση και αδιαφορία για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Αυτό εντοπίζεται στους πίνακες της
έκθεσης αυτής, αφού, παρά το αισθητικά ωραίο που απολαμβάνουμε, τα
στιγμιότυπα «φωτογραφίζουν» μοναχικούς ανθρώπους σε κάποια γωνιά
της πόλης ή τα πλήθη των άγνωστων
μεταξύ τους ατόμων, που ταξιδεύουν
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κινούνται στους πολυσύχναστους δρόμους
και συναντώνται προσπερνώντας
αδιάφορα ο ένας τον άλλον, μιλώντας
συχνά στο κινητό τους τηλέφωνο, ζώντας καθένας σε ένα δικό του κόσμο
ερμητικά κλειστό για τους διερχόμενους συμπολίτες!

λογεί ο ζωγράφος. «Ερχόμενος στις
Βρυξέλλες έζησα ξανά σε ρυθμούς
διαφορετικούς από αυτούς που είχα
συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Μου
θύμισε την εποχή που σπούδαζα στην
Αθήνα. Το αστικό τοπίο είναι έντονα
φορτισμένο και αυτό αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης στη ζωγραφική μου. Προσπάθησα να προσεγγίσω και να αποδώσω αυτή τη ρευστότητα της εποχής
μας μέσα από την αέναη κίνηση των
ανθρώπων μέσα στην πόλη… Ο θεατής
λοιπόν είναι αναγκασμένος να παρατηρήσει κάτι, που ενδεχομένως να μην
παρατηρούσε και να λάβει τα δικά του
μηνύματα. Το ζητούμενο για εμένα είναι ο κάθε θεατής να προβληματιστεί
για αυτό που ζει στην καθημερινότητα
στην πόλη και ίσως να το αντιλαμβά-
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