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Σταύρος Μιχαλαριάς: Γλυπτά 2011 

Εικαστική έκθεση µε γλυπτά του Σταύρου Μιχαλαριά 
στο Παράρτηµα Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού 

Ο Σταύρος Μιχαλαριάς, καθιερωµένος συντηρητής τέχνης µε διεθνή καριέρα και 

γνωστός από το αθηναϊκό «Art City», έκρυβε µέχρι σήµερα από το κοινό την καλλιτεχνική 

του πλευρά. Το Παράρτηµα Βερολίνου του Ε.Ι.Π. είναι ο πρώτος φορέας που αναδεικνύει 

τον καλλιτέχνη Μιχαλαριά. 

Η εντύπωση που αποκοµίζει κανείς αντικρίζοντας τα γλυπτά του είναι στενά συνυφασµένη 

µε τη βιογραφία του καλλιτέχνη Μιχαλαριά, µεταφέροντας τις υπόγειες αντιθέσεις που βίωσε ως 

συντηρητής τέχνης, έµπορος τέχνης και δηµιουργός. Πρόκειται για φιγούρες αρχικά 

παραστατικές, η σαφήνεια των οποίων έχει ωστόσο αποσυναρµολογηθεί, κατασκευάζοντας µια 

φαινοµενικά αφηρηµένη, παράσταση, αποτελούµενη από βασικά γεωµετρικά σχήµατα. Τα 

γλυπτά του είναι από γυαλισµένο και φιρνιρισµένο αλουµίνιο και αποτελούνται από ένα σύνολο 

οργανικών µορφών που στοιχίζονται φαινοµενικά αιωρούµενα και είναι στηµένα τρισδιάστατα, 

µε τρόπο που κάθε µορφή, ιδωµένη από το πλάι, φαίνεται σαν προέκταση του περιγράµµατός 

της στον χώρο, χωρίς όµως να χάνει τον όγκο της. 

«Το άγγιγµα των γλυπτών πρέπει να είναι τέλειο και να προκαλεί την εντύπωση πως 

αγγίζει κανείς κάτι ντελικάτο», λέει ο καλλιτέχνης. Ο Μιχαλαριάς εµφυσά στα γλυπτά του 

ζωή, η οποία για τον ίδιο συνδέεται µε την ιδιαίτερη αφή και θαλπωρή του υλικού, µε την 

άψογη επιφάνεια και το δέσιµο των επιµέρους µορφών. Γιατί, σύµφωνα µε τον ίδιο, το 

αλουµίνιο είναι σχεδόν ζεστό, αρκεί απλώς να φέρει κανείς τα γλυπτά στον µεσογειακό 

ήλιο, και τότε θα συγκεντρώσουν αµέσως τη ζεστασιά του και θα την επιστρέψουν. 

• Στους χώρους του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στο Βερολίνο, καθώς και στον 
υπαίθριο χώρο της πλατείας Wittenbergplatz, όπου έχει την έδρα του το Ε.Ι.Π., θα 
παρουσιαστούν 25 γλυπτά του Σταύρου Μιχαλαριά. 

• Η έκθεση συνοδεύεται από τρίγλωσσο, εικονογραφηµένο κατάλογο. 

• Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 27 Μαΐου (εγκαίνια) µέχρι τις 30 Ιουνίου. 

• Οι ώρες κοινού είναι καθηµερινά από τις 10 π.µ.-4 µ.µ. και η είσοδος είναι ελεύθερη. 

• Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος Βερολίνου του Ε.Ι.Π.: 
www.griechische-kultur.de 


