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To Potential Project παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Βασίλη Γεροδήμου 

με τίτλο Τρεις τόποι.  

 

Η δουλειά του Βασίλη Γεροδήμου χαρακτηρίζεται από τη διαλογική συνύπαρξη 

ετερογενών υλικών. Στην ατομική του έκθεση Horizontal/Vertical (2015) συναντάμε 

ανάγλυφα κολάζ όπου το επεξεργασμένο χαρτί συνδυάζεται με το ξύλο. Στην 

έκθεση Hiatus (2017) ο καλλιτέχνης παρουσίασε γλυπτά στα οποία πάντρευε το 

μάρμαρο με το χαρτί, το ξύλο με την πολυστερίνη, το ατσάλι με το λάστιχο. Στην 

τελευταία του ατομική Stellen (2020) επικεντρώνεται στην έννοια του θραύσματος 

και δημιουργεί συνθέματα από αυτόνομα γλυπτά διαφορετικών υλικών (σιλικόνη, 

μέταλλο και χαρτί) που στο σύνολο τους συγκροτούν ένα ομοιογενές τοπίο. 

Εμπρόθετα και συστηματικά, ο Γεροδήμος διερευνά τη σχέση των υλικών, τους 

συσχετισμούς, τους συνειρμούς και τις δυνατότητες που γεννιούνται όταν αυτά 

ενώνονται μεταξύ τους. Ο χώρος στη γλυπτική του είναι πολύσημος, επιτρεπτικός, 

πάντα ανοιχτός σε ερμηνείες και αναγνώσεις. Ήδη από την πτυχιακή του στην ΑΣΚΤ 

το 2010 είχε κατασκευάσει έναν «χώρο-αντικείμενο» από στρώσεις χαρτονιού, 

κομμένου με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται τρεις τοίχοι σε σχήμα Π, όπου 

εσωτερικό και εξωτερικό αλληλοπροσδιορίζονται (εξ ου και ο τίτλος «In Out»). 

Η έκθεση «Τρεις τόποι», στο Potential Project, σηματοδοτεί την επιστροφή 

του Βασίλη Γεροδήμου σε τόπους που ενεργοποιούν τη μνήμη και τις αισθήσεις 

του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο «τόπος» είναι τριμερής, οικείος και 

μεταφορικός, αναφέρεται δηλαδή στα τρία υλικά με τα οποία έχει δουλέψει 

εκτενώς ο καλλιτέχνης. Τα υλικά αυτά είναι η πέτρα, το μάρμαρο και το χαρτί, που 

αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τον τόπο καταγωγής του (Ήπειρος) και τους δύο 

τόπους μαθητείας και σπουδών (Τήνος και Αθήνα). Μέσα από την επαφή των 

υλικών, την ενοποίηση και τη συγχώνευσή τους, ο Γεροδήμος «σμιλεύει» μια 

βιωμένη υλικότητα, όπως όταν ενθέτει απολιθωμένα κοράλλια που συνέλεξε από 

τα Τζουμέρκα σε ένα χιονόλευκο μάρμαρο Θάσου. Στο κεντρικό γλυπτό της έκθεσης 

τον απασχολεί το θέμα της στερέωσης, όπως αυτή εκφράζεται από την προσεκτική 

σύνδεση μεταξύ χαρτονιού και μαρμάρου. Πρόκειται για μια κατασκευή που 

βασίζεται στην αλληλεξάρτηση των υλικών και δοκιμάζει τις αντοχές τους· θα 

μπορούσε να επεκταθεί καθ’ ύψος, έως ότου καταρρεύσει. Θυμίζει τον Πύργο, το 



κλασικό παιχνίδι ισορροπίας, αλλά και τα εφαπτόμενα γλυπτά του Richard Serra. Τα 

έργα του Γεροδήμου, συμπεριλαμβανομένων των ανάγλυφων κολάζ που 

παρουσιάζει μέσα σε κάδρα, είναι θραύσματα φτιαγμένα από άλλα θραύσματα. 

Μπροστά σε αυτή την αφαιρετική γλυπτική, που τη χαρακτηρίζει μια γήινη 

χρωματική γκάμα, οι θεατές καλούνται να επιστρέψουν στους δικούς τους τόπους 

αναφοράς. 

 

 

Ο Βασίλης Γεροδήμος σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 

(2005-2010) και αποφοίτησε με έπαινο από τη Σχολή Μαρμαρογλυπτικής της Τήνου 

Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π (2005). Από το 2015 είναι μέλος της Amorphy Α.M.K.E.   

 Η πλειονότητα της δουλειάς του αποτελείται από γλυπτά και μεγάλης 

κλίμακας in situ εγκαταστάσεις. Έχει πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις: 

STELLEN, Eleftheria Tseliou Gallery (2020), HIATUS, Eleftheria Tseliou Gallery (2017), 

HORIZONTAL/VERTICAL, Mare Gallery (2015) και έχει συμμετάσχει σε πολλές 

ομαδικές εκθέσεις καθώς και άλλα interdisciplinary projects στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στην 

Πινακοθήκη Αβέρωφ και  σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Σε συνεργασία με την χορογράφο Τζένη Αργυρίου έχουν συν-δημιουργήσει 

έργα που διερευνούν τον ενεργό διάλογο ανάμεσα στις εικαστικές και τις 

παραστατικές τέχνες: SYNTHESIS (2021, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος), INVENTORY (2018, Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης), 

STIGMIOGRAFIES (2018, Γρεβενά, Ελλάδα), FACE TO PHASE (2017, ΑΣΚΤ) και 

MΕMORANDUM (2014, Marseille - Provence 2013 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης).         

 Από το 2015 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πρωτότυπα εκπαιδευτικά 

προγράμματα γλυπτικής για σχολεία, ιδρύματα και μουσεία και έχει δημιουργήσει 

διαδραστικά γλυπτά για παιδιά σε ιδιωτικές σχολικές εγκαταστάσεις.  Έχει 

επιμεληθεί σκηνικά για παραστάσεις χορού και θεάτρου, όπως ΑΝΩΝΥΜΟ (Στέγη 

του Ιδρύματος Ωνάση), Transforming Me της Medie Megas (5η Μπιενάλε Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης), Mothers της Ίρις Καραγιάν (Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου). 

 

 

Η έκθεση Τρεις Τόποι του Βασίλη Γεροδήμου γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων του 

Potential Project. 

 

 

 

Διεύθυνση: Ανδρέα Μεταξά 25, Εξάρχεια 

Πληροφορίες: info.potentialproject@gmail.com & www.potentialproject.gr  

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Μαΐου, 19:00 – 22:00 

mailto:info.potentialproject@gmail.com
http://www.potentialproject.gr/


Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 13:00-18:00 

 

 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και 

Ανάπτυξης ΝΕΟΝ. 

 

 

 
 

 


