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Ρεπορτάζ 

Αφροδίτη Ερμίδη 

 Εν συντομία
Δύο Ελληνες που διαπρέπουν στον 
χώρο της ιατρικής και της φαρμα-
κευτικής στις ΗΠΑ, ο νόστος και μια 
επετειακή έκθεση. 
 

 Γιατί ενδιαφέρει
Η ιστορία μέσα από εικόνες. 

Eως τις 28 Οκτωβρίου στο Ιδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιά-
ζεται η έκθεση με τίτλο «Απεικονί-
σεις & αναπαραστάσεις του ελλη-
νόφωνου κόσμου – Από τον 18ο 
στον 21ο αιώνα». Τα 67 έργα που 
εκτίθενται αποτελούν τμήμα της 
συλλογής του Γιώργου Γαϊτανάρη 
και της Ιώς Ντόλκα και αναφέρο-
νται στον ελληνικό κόσμο την επο-
χή της οθωμανοκρατίας και του 
αγώνα της ανεξαρτησίας. Η έκθεση 
αυτή με τα δεκάδες εικαστικά τεκ-
μήρια παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά πριν από λίγους μήνες στη 
γενέτειρα των συλλεκτών, την Τρί-
πολη, με αφορμή τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την Ελληνι-
κή Επανάσταση. Η συλλογή τους 
–την οποία εμπλουτίζουν συστη-
ματικά εδώ και 20 χρόνια– περι-
λαμβάνει επίσης σημαντικά έργα 
σύγχρονης τέχνης από διάφορες 
περιόδους και χώρες. Με αφορ-
μή τις «Απεικονίσεις & αναπαρα-
στάσεις» αλλά και την ιδιαίτερη 
ιστορία των δύο συλλεκτών μίλη-
σα μαζί τους το διάστημα που βρέ-
θηκαν στην Ελλάδα για τα εγκαί-
νια της έκθεσης.

First we take New York,  
then we take Seattle 
Ο Γιώργος Γαϊτανάρης είναι για-
τρός – ερευνητής, επιστημονικός 
διευθυντής εταιρείας βιοτεχνολο-
γίας που επικεντρώνεται στην έρευ-
να και την ανακάλυψη φαρμάκων 
για παθήσεις του ανοσολογικού και 
κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Το 2019 του απονεμήθηκε το Prix 
Galien Canada, το πιο σημαντικό 
βραβείο στον τομέα της φαρμακο-
λογίας, το οποίο αναφέρεται ως το 
Νομπέλ φαρμακευτικής έρευνας.

«Θα πρέπει να πάω 40 χρόνια 
πίσω. Σπούδασα ιατρική στην Ελ-
λάδα. Μεγαλώνοντας και βλέπο-
ντας τις ταινίες της εποχής η Αμερι-
κή ήταν πάντα ένα μέρος που ήθελα 
να πάω και να δω τι ευκαιρίες μπο-
ρούσε να μου δώσει. Εφυγα από 
την Ελλάδα με υποτροφία από το 
Αντικαρκινικό Ινστιτούτο στην Ου-
άσινγκτον και ασχολήθηκα με τη 
βασική έρευνα» ανοίγει την κου-
βέντα μας ο κ. Γαϊτανάρης. Ολο-
κλήρωσε το διδακτορικό του στο 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα 

Υόρκη, τις μεταδιδακτορικές σπου-
δές του στο Πρίνστον και στη συ-
νέχεια ακολούθησε ακαδημαϊκή 
καριέρα στο Αντικαρκινικό Ινστι-
τούτο. «Ωστόσο ό,τι κι αν έκανα δεν 
με ικανοποιούσε πλήρως και απο-
φάσισα να ξεκινήσω τη δική μου 
εταιρεία φαρμάκων το 2000. Οπό-
τε φύγαμε με την Ιώ από την Ουά-
σινγκτον για το Σιάτλ όπου ζούμε 
μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν η πορεία 
40 χρόνων που σας την είπα μέσα 
σε δύο λεπτά» λέει γελώντας.

Η Ιώ Ντόλκα είναι επαγγελ-
ματίας σύμβουλος ασθενών και 
ιδρύτρια συμβουλευτικής εται-
ρείας με εξειδίκευση στον χώρο 
των σπάνιων παθήσεων και δια-
γνωστικών δυσκολιών, αναγνω-
ρισμένη ως πρωτοπόρος στον 
τομέα της. «Σπούδασα business 
administration στην Ελλάδα και 
παρακολούθησα όσα μαθήματα 
υπήρχαν στο πανεπιστήμιο στη 
βιολογία καθώς πάντα με ενδιέ-
φερε ο χώρος της φαρμακολογίας 
και της βιοτεχνολογίας. Στη συνέ-
χεια πήγα στην Αμερική όπου ερ-
γάστηκα στο Αντικαρκινικό Ινστι-
τούτο – έτσι γνωριστήκαμε με τον 
Γιώργο. Οταν μετακομίσαμε στο Σι-
άτλ συνέχισα τη δουλειά μου στα 
εργαστήρια εκεί. Ακολούθησε το 
μεταπτυχιακό μου στη βιοτεχνο-
λογία και κατόπιν ασχολήθηκα με 
καινοτόμες διαγνωστικές τεχνολο-
γίες». Ωστόσο η μετέπειτα πορεία 
της σηματοδοτήθηκε από μια δική 
της προσωπική περιπέτεια. «Αρρώ-
στησα και οι γιατροί δεν μπορού-
σαν να βρουν τι έχω. Εμεινα στο 
κρεβάτι για δύο χρόνια. Ηταν πολύ 
δύσκολη περίοδος για μένα. Χρει-
άστηκε να βοηθήσω τους γιατρούς 
μου προκειμένου με τη σειρά τους 
να με βοηθήσουν για να βρούμε 
από τι έπασχα. Τότε ενδιαφέρθη-
κα για τη συμβουλευτική ασθενών 
και από το 2011 είμαι σε αυτό τον 
τομέα της υγείας. Ουσιαστικά βοη-
θάμε τους ασθενείς να μπορέσουν 
να έχουν καλυτέρα αποτελέσματα 
καθώς συνδιαλέγονται με το ιατρι-
κό προσωπικό». Η εταιρεία της εδώ 
και πέντε χρόνια εξειδικεύεται στις 
σπάνιες ή χρόνιες και πολύπλοκες 
παθήσεις και βοηθάει τους ασθε-
νείς να διαχειριστούν τη δύσκολη 
κατάσταση που βιώνουν αλλά και 
να επιταχυνθεί η διάγνωση.

Από τον Ντελακρουά  
στους ΑfriCOBRA
Οπως μου εξηγούν και οι δύο, η έκ-
θεση στην Τρίπολη και την Αθήνα 
προέκυψε αυθόρμητα έπειτα από 
πρόταση του δημάρχου Τρίπολης 
Κωνσταντίνου Τζιούμη. Η ανταπό-
κριση του κοινού είναι πολύ θερμή 
– μάλιστα έχουν προκύψει συζητή-
σεις για μελλοντικές εκθέσεις τους 
στην Ελλάδα. Πώς όμως έγινε η 
απαρχή γι’ αυτήν τη στενή τους σχέ-

Αγρυπνοι (φιλότεχνοι) στο Σιάτλ
Μια συζήτηση με τους συλλέκτες έργων τέχνης Γιώργο Γαϊτανάρη και Ιώ Ντόλκα

ότι η περικεφαλαία αποτελεί σύμ-
βολο εξουσίας και στην Ελλάδα οι 
άνθρωποι με εξουσία διαδραμάτι-
σαν επικίνδυνο ρόλο αφού συχνά 
την κατέστρεψαν. Ο συμβολισμός 
αυτός έχει δύναμη. Και ένα άλλο 
έργο –που δεν ξέρω εάν ο κόσμος 
θα το εκτιμήσει αλλά για εμάς ήταν 
μεγάλη επιτυχία που το αποκτήσα-
με, καθώς το κυνηγούσαμε πολ-
λά χρόνια– είναι του Κράους που 
απεικονίζει την είσοδο του Οθω-
να στο Ναύπλιο».

Το βασικό σώμα της συλλογής 
τους αποτελείται από έργα σύγχρο-
νης τέχνης, «προσπαθώντας να εί-
μαστε μπροστά από τα κινήματα, 
να μην ξαφνιαζόμαστε» εξηγούν. 
Μου μιλούν για τα σημαντικά έργα 
Αφροαμερικανών καλλιτεχνών 
που κατέχουν – μερικά από τα 
οποία παρουσιάστηκαν πριν από 
δύο χρόνια στην Μπιενάλε της Βε-
νετίας και ευελπιστούμε να τα δού-
με και στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά 
ανήκουν στο καλλιτεχνικό κίνημα 
ΑfriCOBRA που αναπτύχθηκε το 
1968 στο Σικάγο. «Ηταν, μπορού-
με να πούμε, το πολιτιστικό τμή-
μα των Μαύρων Πανθήρων, που 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πο-
ρεία της αμερικανικής κουλτούρας 
αλλά και κοινωνίας. Πολλά από τα 
δικαιώματα που κατέκτησαν οι μει-
ονότητες πάνε πίσω στους αγώνες 
της εποχής εκείνης». Οι Αφροαμε-
ρικανοί ήθελαν να δηλώσουν ότι 
υπάρχουν, πως έχουν πολιτισμό 
και ποιότητα. «Μας ενδιαφέρουν 
οι καλλιτέχνες που προέρχονται 
από μειονότητες. Αυτός που έχει 
κυνηγηθεί, που έχει πονέσει, δί-
νει περισσότερη έκφραση στα έργα 
του από αυτόν που έχει εξασφαλί-
σει μια οικονομική άνεση και κά-
νει το κέφι του».

Ενα κενό ωστόσο που αναγνωρί-
ζουν ότι υπάρχει στη συλλογή τους 
αφορά τους σύγχρονους Ελληνες 
καλλιτέχνες. Η απουσία τους για 
40 χρόνια από τη χώρα τούς έχει 
αποκόψει από την ελληνική εικα-
στική πραγματικότητα. Η παρού-
σα έκθεση βέβαια τους έδωσε την 
ευκαιρία να ξεκινήσουν έναν κύ-
κλο επαφών. «Γνωρίζουμε πόσο 
δύσκολο είναι για έναν νέο καλ-
λιτέχνη να εισέλθει στην εμπορι-
κή μεριά της τέχνης. Δυστυχώς η 
Ελλάδα δεν είναι ούτε Νέα Υόρ-
κη ούτε Βερολίνο ή Λονδίνο, οπό-
τε η διεθνής σύνδεση με γκαλερί-
στες και συλλέκτες είναι εξαιρετικά 
δυσχερής. Είναι επιθυμία μας να 
διευκολύνουμε τις συνθήκες για 
τους νέους. Θα προσπαθούμε με 
τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις 
μας στον ελλαδικό χώρο να βοη-
θήσουμε» λέει η κ. Ντόλκα. Αλ-
λωστε κρυφός και φανερός τους 
πόθος είναι να επιστρέψουν και 
οι ίδιοι στη χώρα τους και να συν-
δράμουν με όποια μέσα διαθέτουν.

Τα έργα που εκτίθενται στο «Μιχάλης 
Κακογιάννης» αποτελούν τμήμα  
της συλλογής του Γιώργου Γαϊτανάρη  
και της Ιώς Ντόλκα και αναφέρονται  
στον ελληνικό κόσμο της οθωμανοκρατίας  
και του αγώνα της ανεξαρτησίας

ση με την τέχνη; «Οσο ήμουν φοι-
τητής στη Νέα Υόρκη –η οποία για 
εμένα ήταν είναι και θα είναι η μη-
τρόπολη της τέχνης–, ζώντας μέσα 
σε αυτό το περιβάλλον έβλεπα τέ-
χνη παντού. Βέβαια ως φοιτητής 
δεν είχα τη δυνατότητα να αγορά-
σω τίποτε. Φάτε μάτια ψάρια» λέει 
ο κ. Γαϊτανάρης. «Διατηρούσα πά-
ντα αυτή την επαφή – ως θεατής 
μόνο, γιατί ως δημιουργός είμαι 
άχρηστος, μόνο πειράματα ξέρω να 
κάνω». Η ίδρυση της εταιρείας τούς 
έδωσε την οικονομική ευχέρεια, 
όπως λέει και ο ίδιος, και πλέον η 
τέχνη αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
της ζωής τους «σε όλα τα επίπεδα. 
Δεν είναι ότι απλώς αγοράζεις ένα 
έργο και το έχεις σπίτι σου. Παρα-
κολουθούμε διαρκώς ό,τι συμβαί-
νει στον χώρο της τέχνης. Καθημε-
ρινά αφιερώνω τέσσερις με πέντε 
ώρες. Σχεδόν πιο πολύ ασχολού-
μαι με την τέχνη παρά με την επι-
στήμη. Ε ύστερα από 40 χρόνια να 
κάνω και κάτι άλλο» λέει γελώντας.

Η έκθεση –την οποία μπορού-
με να δούμε αυτές τις ημέρες στον 
Ταύρο, στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακο-
γιάννης– περιλαμβάνει έργα που φέ-
ρουν την υπογραφή κορυφαίων Ελ-
λήνων και ξένων καλλιτεχνών και 
καλύπτουν ευρύ φάσμα δημιουργί-
ας από τα τέλη του 18ου αιώνα έως 
τη σημερινή εποχή. Χαλκογραφίες 
των J. Stuart και N. Revett, περίφη-
μων περιηγητών του 18ου αιώνα, η 
πλήρης σειρά του Παναγιώτη Ζω-
γράφου, έργα του Reinagle από τη 
ναυμαχία του Ναβαρίνου, αναπαρα-
στάσεις σκηνών από καίριες στιγμές 
του Αγώνα αλλά και της δημιουργί-
ας του ελληνικού κράτους που φι-
λοτέχνησαν διακεκριμένοι Ευρω-
παίοι καλλιτέχνες, όπως ο Delacroix 
τη σφαγή της Χίου, ο Langlois την 
έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά και 
οι Krauss, Lipparini, Vernet, De 
Neuville, Roberts. Στην ενότητα 
με τις εικονολογικές υπενθυμίσεις 
βλέπουμε τη μοναδική σειρά πλοίων 
του Λυκούργου Κογεβίνα, ενώ δεν 
λείπουν ούτε οι λαϊκότροπες ανα-
βιώσεις βασισμένες σε αγνώστους 
αλλά και σε γνωστούς δημιουργούς.

Τους ρωτώ για τα έργα που ξε-
χωρίζουν οι ίδιοι από αυτήν τη 
συλλογή. Η κ. Ντόλκα αναφέρε-
ται χωρίς δεύτερη σκέψη στα έργα 
του Παναγιώτη Ζωγράφου με τις 
24 επιχρωματισμένες με το χέρι 
λιθογραφίες, με τις οποίες μετέ-
τρεψε τις μνήμες του στρατηγού 
Μακρυγιάννη σε εικόνες. Πρόκει-
ται για τη σειρά που παρήγγειλε ο 
Γεννάδιος στη Βιέννη 70 χρόνια 
μετά τη δημιουργία των πρωτότυ-
πων τα οποία ανήκαν στον βασι-
λιά Οθωνα. «Τη θεωρώ καταπλη-
κτική ως ιδέα. Ο κόσμος τότε ήταν 
κατά βάση αγράμματος. Το να γρα-
φτούν σελίδες κειμένων δεν θα βο-
ηθούσε ιδιαίτερα να ενημερωθεί 
και να μορφωθεί. Κάνοντας λοι-
πόν τη μετατροπή από το γραπτό 
στην εικόνα πρόσφερε τη δυνατό-
τητα για επιμόρφωση. Αυτή η δια-
δικασία διήρκησε τρία χρόνια, στη 
διάρκεια των οποίων πήγαιναν με 
τον Ζωγράφο στα πεδία μαχών και 
ξαναζούσαν τις στιγμές. Βρίσκω 
αυτή την προσήλωση πολύ συγκι-
νητική». Ο κ. Γαϊτανάρης ξεχωρί-
ζει την πολυσυζητημένη περικε-
φαλαία του γλύπτη Θόδωρου. «Ο 
τίτλος της είναι “Περικεφαλαία αυ-
τοκτονίας”. Η ερμηνεία που μας 
έδωσε η κόρη του καλλιτέχνη είναι 
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Η έκθεση «Απεικονίσεις  
& αναπαραστάσεις του ελληνόφωνου 
κόσμου – Από τον 18ο στον 21ο αιώνα» 
στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διαρκεί 
έως τις 28 Οκτωβρίου
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