ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η GK art gallery-Γωγώ Κολυβήρα
σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης της εικαστικού
Βιβής Γαρδέλη
" Τhe Garden of Universe "
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, ώρα 20:00 - 23:00
και θα χαρούμε ιδιαίτερα να είσαστε μαζί μας.
Διάρκεια έκθεσης: 10 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2012
Ώρες λειτουργίας : Τρίτη έως Παρασκευή 14:00 έως 20:00, και τις υπόλοιπες ημέρες με ραντεβού

Λεωφ. Μεσογείων 86, (4oς όροφος) 115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 77 00 883, Fax: 210 77 06 316, κιν. 69 77 44 89 88
e-mail: art@gkart.gr, site: www.gkart.gr

The Garden of Universe VII, 106 x 106 cm, mixed media
Η Eικαστικός Βιβή Γαρδέλη, προικισμένη με μία ιδιαίτερη ευαισθησία, με μία καλλιτεχνική αλλά και κοινωνική συνείδηση αναζητά μέσα
από την ύλη το πνεύμα, αναδεικνύει ό,τι βαθιά την έχει συγκλονίσει, ό,τι κρατάει στη μνήμη, για να το μεταδώσει με αισθητική γλώσσα.
Η τέχνη, ως μέσον ανθρώπινης επικοινωνίας και ως προïόν ψυχικής ενέργειας, ξεκινά από τις αισθήσεις και απευθύνεται κατ΄ ουσία στις
αισθήσεις με την δική της γλώσσα. Ο ρυθμός, η συμμετρία, η ματιέρα, η ονειρική διάθεση είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την
εικαστική γλώσσα της Γαρδέλη.
Οι μορφές της, ως επί το πλείστον ανάγλυφες ή γλυπτές, έχουν αναδυθεί από πολλές εσωτερικές διεργασίες, νοητικές ή
συναισθηματικές, συνειδητές ή υποσυνείδητες, ενίοτε δε και ασυνείδητες, άμεσες ή έμμεσες. Πολλές φορές μας δίνουν την εντύπωση
μιας σκηνικής αισθητικής παρουσίας και αξίας. Η οπτική μας αντίληψη συλλαμβάνει μορφές που μόλις ανοίγουν την αυλαία να παίξουν
πίσω ή μπροστά από την χαραμάδα της σκηνής τον δικό τους ρόλο.
Η ψυχολογία των μορφών εκφράζεται εικαστικά μέσω σημείων, γραμμών, σχημάτων και χρωμάτων ανάγλυφων στο χώρο, δοσμένων,
άλλοτε παραστατικά και άλλοτε συμβολικά και αφαιρετικά ή ελλειπτικά. Δομημένες εικαστικές μορφές που παίζουν το ρόλο τους ως
πρόσωπα ή πράγματα, ως λουλούδια ή φυτά, ως ζώα, ψάρια ή πουλιά, ως φυσικές αισθητικές αφηγήσεις μαγικές, ονειρεμένες μέσα σε
μία αδιάκοπη εξέλιξη.
Μιλώντας εδώ, για τις αισθητικές αξίες των έργων της προσεγγίσαμε λίγο τις καλλιτεχνικές της αναζητήσεις, βλέποντας με ανοιχτή και
καθαρή ματιά την ζωγραφική της δημιουργία, που έρχεται να πάρει μια σημαντική θέση στην οικογένεια της Σύγχρονης Ελληνικής
Τέχνης.
Λέτα Κουτσοχέρα
Ποιήτρια

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βιβής Γαρδέλη στο περιοδικό Λόγου και Τέχνης "νεα σκεψη"

