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ΠΕΡΊ…ΣΥΛΛΟΓΉΣ

ο ενδιαφέρον του για την τέχνη ξεκίνησε 
νωρίς και «ενηλικιώθηκε» στα 18 του χρόνια, 
όταν άρχισε, λόγω περιέργειας και ελεύθε-
ρου χρόνου, να επισκέπτεται εκθέσεις σε 

γκαλερί και μουσεία. Παράλληλα, διάβαζε ό,τι σχετικό 
έπεφτε στα χέρια του. Τριανταπέντε χρόνια μετά κάνει 
λίγο πολύ το ίδιο. Απλά η «γεωγραφία» έχει διευρυνθεί, 
ενώ το ενδιαφέρον του έχει «στενέψει». Εταίρος της δι-
κηγορικής εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος, υπήρξε επί 
χρόνια μέλος της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ σήμερα είναι μέ-
λος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη. 

Ποιο ήταν όμως το πρώτο έργο που αγόρασε και τι 
τον τράβηξε σε αυτό; 
Ξεκίνησα να συλλέγω κατά τη δεκαετία του 1990. Από 
τις πρώτες μου αγορές ήταν η σειρά Λαβύρινθος με 10 
prints του Νίκου Αλεξίου, στην οποία ερμήνευε φωτο-
γραφικά την ομότιτλη εγκατάσταση με την οποία είχε δι-
αγωνιστεί για το βραβείο ΔΕΣΤΕ. Η χαρτοκατασκευή του 
με αφορμή το μινωϊκό αρχέτυπο οικισμό έθετε με πρω-
τότυπο τρόπο πολλά ερωτήματα για το δημόσιο και τον 
ιδιωτικό χώρο που παραμένουν επίκαιρα. 

Γιατί επιλέξατε τη φωτογραφία ως το βασικό εικα-
στικό μέσο της συλλογής σας;
Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Πολλοί νομίζουν ότι η συλ-
λογή είναι φωτογραφική λόγω του ότι αποτελείται κυρί-
ως από φωτογραφικά τυπώματα. Στην πραγματικότητα 
δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι διαδεδομένες τυπολο-
γίες της φωτογραφίας (τοπίο, πορτρέτο, κοινωνικό ντο-
κιμαντέρ, μόδας κ.λπ.) ή η αποθέωση της ορθής χρήσης 
του μέσου. Με ενδιαφέρει το πώς ένας εικαστικός χρη-
σιμοποιεί το μέσο για να δημιουργήσει εικόνες που δεν 
είναι κατ’ ανάγκη κατατάξιμες ή που επιχειρούν να διεμ-
βολίσουν το λεξιλόγιο των εικαστικών.
 
Υπάρχει κάποιο θέμα ή κίνημα που συνδέει τις επι-
λογές σας; 
Η «θεολογία» μου συγκροτήθηκε με αφορμή τα εννοιο-
λογικά κινήματα του τέλους της δεκαετίας του 1960 και 
των αρχών του ’70 στη Δυτική Ακτή της αμερικανικής 
ηπείρου, με πόλους αναφοράς το Βανκούβερ και το Λος 
Άντζελες, όπου οι «Απόστολοι» τότε δεν περίσσευαν, ενώ 
σήμερα οι «μαθητές» τους συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό 
να εμπλουτίζουν το λόγο των «δασκάλων».
 
Η γνώμη σας για την εγχώρια καλλιτεχνική δημι-
ουργία;
Δυσκολεύομαι λίγο με τον όρο «εγχώρια», αν και κατανοώ 
τη σύμβαση σε σχέση με το «εθνικό» ή το «ελληνικό» – 
προσδιορισμοί που κατά τη γνώμη μου είναι ασύμπτωτοι 
με τη σύγχρονη τέχνη. Θαυμάζω τους φιλοπερίεργους 
και επίμονους συμπατριώτες μου που χωρίς να προέρχο-
νται από οικογένειες που μπορούν να υποστηρίξουν τις 
σπουδές τους στο εξωτερικό, καταφέρνουν να συνομι-

λήσουν με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε 
πολλούς σημαντικούς νέους δημιουργούς, οι οποίοι δυ-
στυχώς προτείνουν τη δουλειά τους σε μια ανύπαρκτη 
αγορά. Άλλωστε, ως προς την πολιτιστική μας συμπερι-
φορά, γνωρίζουμε ότι τα εικαστικά συγκεντρώνουν τη 
μικρότερη προτίμηση του ελληνικού κοινού.  
 
Ποια συνάντηση τέχνης προσπαθείτε να μην χάνετε;
Δεν έχω προτιμήσεις στις εμπορικές εκθέσεις και τα με-
γάλα επιμελημένα εκθεσιακά σύνολα. Με ενδιαφέρουν, 
όμως, και οι φουάρ στις οποίες τα περίπτερα δεν κοστί-
ζουν πανάκριβα και άρα δεν αποκλείουν μικρότερες και 
μεσαίες γκαλερί, οι οποίες κομίζουν έργα νέων δημιουρ-
γών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 
Για εσάς η τέχνη είναι επένδυση;
Όχι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί αγοραστές σκέφτονται 
το πώς η αξία που έχουν επενδύσει θα διατηρηθεί 
ή/και θα αυξηθεί, αλλά όταν αγοράζεις 15 χρόνια 
πριν ένα έργο του James Welling ή του Γιάννη 
Θεοδωρόπουλου, το τελευταίο που σκέφτε-
σαι σήμερα είναι ότι έπιασες την καλή με 
τον πρώτο ή την πάτησες με τον δεύτερο. 
Η αξία και των δύο είναι για μένα αδιαμφι-
σβήτητη, πέραν της όποιας μεταπωλητι-
κής αξίας των έργων τους.
 
Ο καλλιτέχνης είναι ο δημι-
ουργός του έργου, αλλά και ο 
συλλέκτης μέσα από τη συλλο-
γή του εκφράζεται, δημιουργεί. 
Συμφωνείτε;
Δεν είμαι σίγουρος. Στη χώρα μας, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συλλέκτες δι-
αμορφώνουν μάλλον αποθετικά την 
αγορά, όχι μόνο διότι είναι λίγοι αριθ-
μητικά, αλλά γιατί δεν αρθρώνουν ένα 
συνεκτικό προγραμματικό λόγο. Περι-
πτώσεις όπως αυτές του ΔΕΣΤΕ ή του 
ΝΕΟΝ αποτελούν αξιοσημείωτες εξαιρέ-
σεις, καθώς στοχεύουν στη διάδοση της 
σύγχρονης τέχνης μέσα από εκθέσεις, δω-
ρεές, εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα 
επιθυμούσα να υπάρξει στο μέλ-
λον στενότερη συνεργα-

σία μεταξύ των συλλογών.

Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο συλλέκτη;
Να μην παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Να μην βιά-
ζεται. Να βλέπει όσες περισσότερες εκθέσεις μπορεί. 
Να αποφεύγει την κακή συνήθεια πολλών Ελλήνων να 
αγοράζουν έργα από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Ο 
διαμεσολαβητικός ρόλος των γκαλερί είναι εξαιρετικά 
σημαντικός. Να γίνει καλύτερος «αναγνώστης». Στην ανά-
γνωση των έργων από τον καθένα μας βρίσκεται όλος ο 
πλούτος της τέχνης.

 Άννα Χατζηνάσιου

Στη χώρα μας, οι συλλέκτες διαμορφώνουν μάλλον 
αποθετικά την αγορά, όχι μόνο διότι είναι λίγοι αριθμητικά, 
αλλά γιατί δεν αρθρώνουν ένα συνεκτικό προγραμματικό 

λόγο. Περιπτώσεις όπως αυτές του ΔΕΣΤΕ ή του ΝΕΟΝ αποτελούν 
αξιοσημείωτες εξαιρέσεις

Να γίνουμε καλύτεροι 
«αναγνώστες» της τέχνης
Αγαπά τη φωτογραφία πέρα από κατατάξεις, θαυμάζει τους νέους Έλληνες καλλιτέχνες  
με διεθνή ματιά, επιθυμεί τις συνεργασίες μεταξύ συλλογών. Όσα ενδιαφέροντα μας είπε 
ο γνωστός δικηγόρος και φιλότεχνος
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