
Μανώλης Μπαμπούσης  
 

 
Ο Μανώλης Μπαμπούσης, στην έκθεσή του Εκτός Σχεδίου, αποκαλύ- 

πτει την προσωπική του εμπειρία μέσα από την εγκατάσταση, τα ποι- 

ήματα, τα σχέδια και τις φωτογραφίες, και κατασκευάζει μια απροσ- 

δόκητη ιστορία η οποία έχει από κοινού πραγματικά και πλασματικά 
στοιχεία. Ο καλλιτέχνης κάνει ουσιαστικά μια βιογραφική δήλωση και 

παρουσιάζει έργα από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους, χρησι- 

μοποιώντας ένα εύρος μέσων. Η δύναμη της καλλιτεχνικής του έκφρα- 
σης είναι η ικανότητά του να σχολιάζει θέματα που αφορούν κοινές 

ανησυχίες, όπως η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης, η ίδια η φύση, η 

ομορφιά και η καταστροφή 

 
O Μανώλης Μπαμπούσης προσκαλεί τον θεατή να στοχαστεί, να αι- 

σθανθεί και να αναρωτηθεί για χώρους που έχουν σχέση με τη μνήμη, 

είτε αυτή είναι συλλογική είτε ατομική, κοινωνική ή υπαρξιακή. Ωστό- 
σο, κύριο μέλημά του είναι η ύπαρξη του τείχους που κυριαρχεί στο 

σύνολο του έργου του – το τείχος ως έννοια και ως μέρος ενός δομι- 

κού συστήματος. To έργο Untitled σχολιάζει τις συμπαγείς και βαθιές 
κοινωνικές σχέσεις, όπου η επικοινωνία είναι μια πλασματική διαδικα- 

σία. Kατασκευάζει ένα μεγάλης κλίμακας γλυπτό από τσιμεντόλιθους 

και ξύλινες καρέκλες. Φράσσει τον χώρο ανάμεσα στους καθήμενους 

και εμποδίζει οποιαδήποτε κοινωνική αλληλεπίδραση που θα μπο- 
ρούσε υποθετικά να αναπτυχθεί. Η συσσώρευση των τσιμεντόλιθων 

δημιουργεί έναν ιδιαίτερα πνευματικό χώρο και εντείνει την ιδέα μιας 

αφανέρωτης κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί την ανάγκη για 
μια νέα ανακάλυψη. Η επιλογή αδρών υλικών (όπως το ξύλο και το 

τσιμέντο) ενισχύει την αρχιτεκτονική ανησυχία του καλλιτέχνη. 

 
Το τείχος είναι παρόν και σε πολλά από τα σχέδιά του με σκοπό να 

ορίσει τον φυσικό χώρο και τον τρόπο που αυτός διαμορφώνεται. Κά- 

ποιες φορές αυτό το τείχος είναι σταθερό ενώ άλλοτε μπορεί να με- 

τακινηθεί, δημιουργώντας νέες ισορροπίες που δυνητικά επηρεάζουν 
ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. 

Τα φυσικά στοιχεία κυριαρχούν στα σχέδια και τις φωτογραφίες του, 

καθώς ο Μανώλης Μπαμπούσης επιχειρεί να επισημάνει τις μεταβο- 
λές που προκαλούν στις κοινωνικές σχέσεις τα εν λόγω φαινόμενα. Οι 

άνθρωποι ενίοτε υπερισχύουν ενώ άλλοτε είναι απόντες. Μπορείς να 

τους δεις ή να τους υποθέσεις. Ο ρόλος της ανθρώπινης παρουσίας- 

απουσίας είναι καίριος, καθώς διευρύνει την έννοια της κοινωνικής 
μεταμόρφωσης του χώρου. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στην καθημερινή ζωή; Πώς 
αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και πώς ερμηνεύουμε το περιβάλλον, ιδιαί- 

τερα το αστικό τοπίο που μεταλλάσσεται διαρκώς; Η σπουδαιότητα της 

αρχιτεκτονικής είναι καθοριστική από τη στιγμή που πρέπει να αναθεω- 
ρήσουμε τον ρόλο της στη σύγχρονη κοινωνία και τον τρόπο που μετα- 

χειριζόμαστε τα στερεότυπα. Ο Μανώλης Μπαμπούσης προτείνει έναν 

καινούριο τρόπο αντίληψης του δημόσιου χώρου, προκειμένου να κα- 

τανοήσουμε τον προσωπικό χώρο. Όπως αναφέρει σε ένα από τα ποιή- 
ματά του: «...βλέπω το μισό πρόσωπο, ακούω τις μισές φωνές, οι άλλες, 

παράσιτα ραδιοφώνου στην πόλη, περπατάμε μαζί στην εξοχή, βλέπω 

μισά τα δένδρα, τον ουρανό, δεν είσαι ξένη κάτω από το φεγγάρι...». 



Αυτή η αίσθηση της νοσταλγίας κυριαρχεί αντίστοιχα και στις φωτογρα- 

φίες του, όπου συλλαμβάνει συναισθηματικές στιγμές συνδεδεμένες 
και εδώ με την ανθρώπινη παρουσία ή απουσία. Η ασύγκριτη ακρίβεια 

των φωτογραφιών του έγκειται στον συνδυασμό εννοιολογικών και ει- 

κονογραφικών στοιχείων με κοινωνικές και πολιτικές αναφορές. 

 
Η νοσταλγία, η ομορφιά, η καταστροφή, η υπαρξιακή αγωνία εκφρά- 

ζονται επίσης μέσα από τα ποιήματά του. Τα ποιήματα είναι η κυριολε- 

κτική μεταφορά των έργων του. Ολοκληρώνουν το προσωπικό σύμπαν 
που ο ίδιος θέλει να επικοινωνήσει μέσα από αυτά. Απλά στην έκφρα- 

ση αλλά με βαθείς συμβολισμούς, φανερώνουν μια εσωτερική κριτική 

γύρω από προσωπικά και συλλογικά ζητήματα, και θέτουν ερωτήματα 
σχετικά με την πολιτιστική βιομηχανία και τον ρόλο της τέχνης. Διερευ- 

νά την έμπνευση και προσπαθεί να ανιχνεύσει τη σημαντικότητά της. 

Σαν ένας σύγχρονος fl�neur και εξερευνητής της πόλης, καταγράφει 

τις σκέψεις του δημιουργώντας μια προσωπική ανθολογία. 
Ο Μανώλης Μπαμπούσης επιλέγει να παρουσιάσει τις φωτογραφίες 

του, τα σχέδια του και ένα γλυπτό σαν μια συνολική εγκατάσταση που 

διευθετεί τα «αντικείμενα» με έναν ευαίσθητο τρόπο, σκοπεύοντας να 
δημιουργήσει ένα εύρος συναισθημάτων, σχέσεων, δεσμών και αντι- 

θέσεων. Με αυτόν τον τρόπο ορίζει έναν πολύ προσωπικό χώρο, μια 

έκθεση όπου συλλέγει και επανασυνθέτει τις συνιστώσες του οπτικού 
του λεξιλογίου. Η σπανιότητα αυτής της παρουσίασης έγκειται στο γε- 

γονός ότι ο θεατής μπορεί να τη δει ως ένα σύνολο, ενώ, παράλληλα, 

κάθε «αντικείμενο» ξεχωριστά συνιστά ένα ακέραιο σχόλιο. Δεν υπάρ- 

χει μια γραμμική αφήγηση που θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος, 
καθώς αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προσωπικές και συλλο- 

γικές εμπειρίες. Η σκόπιμη απουσία του χρόνου και του χώρου, το μη 

αναγωρίσιμο περιβάλλον και τοποθεσία, βοηθούν στον σχηματισμό 
μιας χρονοκάψουλας, ενός ντοκουμέντου ιδεών, εικόνων και σκέψε- 

ων πάνω στη συγχρονικότητα των κοινωνικών θεμάτων. 

 

Κατερίνα Νίκου, επιμελήτρια 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα_ 


