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«R»
Μανώλης Χάρος -Ζωγραφική
Το R σαν σύμβολο και ορόσημο της έκθεσης δημιουργεί ποικίλους συνειρμούς. Υγρό
σύμφωνο της γλώσσας μας παραπέμπει στη ροή και την κίνηση και συνεπώς στη
μεταμόρφωση και την αλλαγή. Έτσι το R της έκθεσης συναντά το R της Ρόδου και η
επικοινωνία τους πολλαπλασιάζει την ισχύ, την εμβέλεια και την απήχηση του συνδυασμένου
δυναμικού τους. Η πολυστρωματική πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα της Ρόδου, η
πλούσια ανθρωπογεωγραφία της, η πολύπτυχη καθημερινότητά της, απόρροια των
αλλεπάλληλων και αδιάκοπων αλλαγών στο πολιτισμικό της τοπίο από τα βάθη του χρόνου,
αποτελούν το καταλληλότερο αλλά και αναγκαίο φόντο για την πραγματοποίηση της έκθεσης
του Μανώλη Χάρου. R λοιπόν όπως recycle, rethink, reimagine, reconstruct, remember,
remind, reproduce, reorder, renew και γιατί όχι reconcile…
H έκθεση του Mανώλη Χάρου φιλοξενείται στο Κατάλυμα της Ισπανίας, ένα από τα
σημαντικότερα κτίσματα από την περίοδο της Ιπποτοκρατίας. Δύο κτίσματα του 15ου αιώνα
που ενοποιήθηκαν επί Μεγάλου Μαγίστρου Emery D’ Amboise, έδωσαν στέγη στους
Ιππότες της «γλώσσας» της Ισπανίας και στους Ισπανούς επισκέπτες τους. Στην αίθουσα του
ορόφου που συγκεντρώνονταν οι Ιππότες και συζητούσαν διάφορα θέματα, στην ίδια
αίθουσα, ανακαινισμένη φυσικά, μετά από 500 περίπου χρόνια και για πρώτη φορά
παρουσιάζονται τα πρωτοποριακά έργα του Μανώλη Χάρου. Έτσι το Κατάλυμα της
Ισπανίας, ιστορικής σημασίας, φορτωμένος μνήμες και σημασιακά περιγεγραμμένος χώρος,
εμβαπτίζεται στην καινούρια πραγματικότητα – ατμόσφαιρα των έργων και συντονίζεται με
αυτά. Όλη η αναπαραγωγική, αναμορφωτική, αναπλαστική, αναπαραστατική ενέργεια, όπως
εκφράζεται στα R του Χάρου, διοχετεύεται και στο χώρο του Καταλύματος που φιλοξενεί τα
έργα και τον μεταμορφώνει, ανασημασιοδοτώντας τον.
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 4 η Εφορεία Βυζαντινών ΑρχαιοτήτωνΥΠ.ΠΟ και παράλληλα με το Διεθνές Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών και Κινηματογράφου
Ecofilms 09. Η διάρκεια της έκθεσης είναι από 20-6-09 έως 31-8-09.
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