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 «Η αυτοπροσωπογραφία και άλλα ερείπια»  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας   
13 Ιουλίου - 1 Σεπτεμβρίου 2013  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Από τις 13 Ιουλίου 2013, η ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα 
φιλοξενεί στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας την περιοδική έκθεση «Η 
αυτοπροσωπογραφία και άλλα ερείπια» του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Ιουλίου 2013 και ώρα 21.00 
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Αίθουσα Σωτήρης Δάκαρης) του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ηγουμενίτσας.  

Η έκθεση - εγκατάσταση, τον σχεδιασμό και τη μουσειογραφική παρουσίαση της οποίας 
επιμελήθηκε ο ίδιος ο καλλιτέχνης,  περιλαμβάνει πολύπτυχα μεγάλων διαστάσεων, θετικά και 
αρνητικά, «ταλαντευόμενες συμμετρίες» στον χώρο και τον χρόνο. Αυτοπροσωπογραφίες, με 
χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, στο Παρίσι και την αρχαία Νικόπολη. Ο τίτλος της έκθεσης 
εμπνέεται από τον υπότιτλο του κειμένου του μεγάλου σύγχρονου φιλοσόφου - θεμελιωτή της 
θεωρίας της αποδόμησης Ζακ Ντεριντά «Μνήμες τυφλών. Η αυτοπροσωπογραφία και άλλα 
ερείπια» (πρωτότυπος τίτλος Jacques Derrida “Memoires d’ aveugle: L’ Autoportrait et autres 
ruines”), που συντάχθηκε στις αρχές του 1990 με αφορμή μία έκθεση σχεδίων και ζωγραφικής, 
που επιμελήθηκε ο J. Derrida, στο Μουσείο του Λούβρου. 

Η έκθεση «Η αυτοπροσωπογραφία και άλλα ερείπια» του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας πλαισιώνεται με ηχητικά αποσπάσματα ποιημάτων της 
Aurélie Nemours (1910-2005), της γαλλίδας εικαστικού - εκπροσώπου της «Συγκεκριμένης 
Τέχνης» (“Concrete Art”), απαγγελμένα από την ίδια. Φωτογραφικά πορτρέτα της Aurélie 
Nemours από τον Κωνσταντίνο  Ιγνατιάδη περιλαμβάνονται στην έκθεση.  
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Ο Ιστορικός Τέχνης και επιμελητής εκθέσεων Jean - Yves MOCK, γράφει για το έργο του 
Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη με αφορμή την ατομική του έκθεση “Éphéméride I” στο Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (27/04/2007 - 13/05/2007): 
«… Oι φωτογραφίες του Kωνσταντίνου Iγνατιάδη δεν είναι περιγραφές. Eίναι πριν από τη γραφή, είναι 
μετά την περιγραφή. Eίναι αποκαλυπτικές. Για να τοποθετήσουμε τις αρνητικές θεολογίες, για να τις 
ορίσουμε, χρησιμοποιούμε στα γαλλικά μια ελληνική λέξη, "αποφατικός", αυτό που λέγεται χωρίς να 
ειπωθεί. Aπό τα πορτραίτα του ο φωτογράφος απουσιάζει, χωρίς κίνηση, τόνο φωνής, χωρίς παρέμβαση. 
Oι φωτογραφίες αποτελούν νοερά γυμνά. O φωτογράφος τις αποκάλυψε, κάθε επεξήγηση περισσεύει.  
Tελικά λίγο ενδιαφέρει το όνομα, η θέση, ο λόγος ύπαρξης ή η δουλειά του εικονιζόμενου. …» 

Στον χώρο παρουσίασης της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας θα είναι 
διαθέσιμα για το κοινό αντίτυπα του λευκώματος τέχνης Éphéméride I, με πορτρέτα επωνύμων, 
που παραχώρησε ο καλλιτέχνης.   

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι ελεύθερη για το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας. 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Τράπεζας Ηπείρου. 
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