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Έχω τη γνώμη πως δεν υποκαθιστούμε το παρελθόν, απλώς προσθέτουμε έναν καινούριο κρίκο στην αλυσίδα. 
—Cy Twombly 

 
Η γκαλερί Gagosian της Αθήνας παρουσιάζει μια έκθεση με φωτογραφίες του Cy Twombly, η οποία συμπίπτει 
χρονικά με την έκθεση “Θεϊκοί διάλογοι” στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Σε επιμέλεια του Νικόλαου 
Σταμπολίδη, διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, και του Jonas Storsve, επιμελητή της πρόσφατης 
μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του Twombly στο Centre Georges Pompidou στο Παρίσι, οι “Θεϊκοί διάλογοι” 
αναδεικνύουν το έργο του Twombly καθώς αυτό “συνομιλεί” με τα εκθέματα της ελληνικής αρχαιότητας. 

 
Στους χώρους της γκαλερί εκτίθενται περισσότερες από 20 φωτογραφίες με θέματα που αντλούσε από τη φύση 
(τουλίπες, φράουλες, λάχανα, λεμόνια), τα οποία ο καλλιτέχνης είχε φωτογραφίσει στη Ρώμη και στην Γκαέτα 
μεταξύ 1985 και 2008, όπως κι ένα μπρούντζινο άγαλμα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 που σπούδαζε στο 
Black Mountain College έως και τον θάνατό του το 2011 σε ηλικία 83 ετών, ο Twombly απαθανάτιζε την 
καθημερινότητά του σε φωτογραφίες. Από τα καταπράσινα τοπία στη Βιρτζίνια και στις ακτές της Ιταλίας, έως 
λεπτομέρειες αρχαίων κτιρίων και γλυπτών, εσωτερικούς χώρους διαφόρων ατελιέ, και νεκρές φύσεις με 
αντικείμενα και λουλούδια. 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Twombly άρχισε να χρησιμοποιεί ειδικά φωτοτυπικά μηχανήματα για να 
μεγεθύνει σε ματ χαρτί τις φωτογραφίες που τραβούσε με Polaroid, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σχεδόν 
ανεπαίσθητες παραμορφώσεις οι οποίες προσιδιάζουν στη διαχρονική αξία που χαρακτηρίζει τους πίνακες και τα 
γλυπτά του με τις ιστορικές και λογοτεχνικές αναφορές. Η εκφραστική φύση των εκτυπώσεων του Twombly 
παραπέμπει στον Πικτοριαλισμό φωτογράφων όπως ο Alfred Stieglitz και την ίδια στιγμή υπερβαίνει τα μηχανικά 
στοιχεία του μέσου που χρησιμοποιεί. 

 
O Cy Twombly γεννήθηκε το 1928 στο Λέξινγκτον της πολιτείας Βιρτζίνια των ΗΠΑ και πέθανε στην Ιταλία το 
2011. Σπούδασε καλές τέχνες στη Σχολή του Museum of Fine Arts στη Βοστώνη (1947–49), στην Art Students 
League της Νέας Υόρκης (1950–51), και στο Black Mountain College στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας 
(1951–52). Το 1995 εγκαινιάστηκε η πτέρυγα Cy Twombly στο μουσείο The Menil Collection του Χιούστον, όπου 
παρουσιάζονταν έργα του Twombly από το 1954. Οι πρόσφατες εκθέσεις του σε σημαντικά μουσεία 
συμπεριλαμβάνουν: «Cy Twombly: Cycles and Seasons», Tate Modern, Λονδίνο (2008), «Cy Twombly: The 
Natural World, Selected Works 2000–2007», Art Institute of Chicago (2009), «Sensations of the Moment», 
MUMOK, Βιέννη (2009), «Cy Twombly: Sculpture», Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη (2011), «Cy 
Twombly Photographs 1951–2010», Μουσείο Brandhorst, Μόναχο (2011), «Cy Twombly: Sculptures», 
Philadelphia Museum of Art (2013), «Cy Twombly: Paradise», Μουσείο Jumex, Πόλη του Μεξικού (2014), «Cy 
Twombly: Treatise on the Veil», The Morgan Library & Museum, Νέα Υόρκη (2014), «Cy Twombly: Paradise», 
Ca’ Pesaro, Βενετία (2015), και «Cy Twombly» Centre Georges Pompidou, Παρίσι (2017). 

 
Το 2010 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μόνιμου έργου Ceiling, το οποίο είχε προσκληθεί να ζωγραφίσει ο 
καλλιτέχνης στην οροφή της αίθουσας Salle des Bronzes του Μουσείου του Λούβρου, ενώ η γαλλική κυβέρνηση 
τίμησε τον Twombly με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. 

 
εικόνα: Cy Twombly, Διόνυσος (Ρώμη), 1984/91, αρχείο με φωτογραφία ξηρής μελάνης, 11 5/8 × 10 7/8 ίντσες 
(29.5 × 27.5 εκ.), AP 2/2 © Nicola Del Roscio Foundation. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γκαλερί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
athens@gagosian.com ή στο τηλ.: +30.210.36.40.215. Όλες οι φωτογραφίες υπόκεινται σε δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και απαιτείται η έγκριση της γκαλερί πριν από τη δημοσίευσή τους. 

 
Συνδεθείτε με την Gagosian στα (@GagosianAthens), Facebook (@GagosianGallery), Google+ (@+Gagosian), 
Instagram (@GagosianGallery), Tumblr (@GagosianGallery), και Artsy (@Gagosian-Gallery) και λάβετε μέρος 
στη συζήτηση για την έκθεση μέσω των hashtags #CyTwombly  #TwomblyPhotographs #GagosianAthens. 
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