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Don’t Hate Cement

Hate Capitalism



         Η δυναμική του τσιμέντου,  οι αξίες της χαρακτικής και η εμπειρία που 
είχα για έξι μήνες στη Λισαβώνα, στην οποία παρατηρούσα  καθημερινά 
τα κεραμικά πλακάκια με τα μοτίβα που καλύπτουν το εξωτερικό των 
κτιρίων ολόκληρου του κέντρου. Αυτοί οι παράγοντες με οδήγησαν στην 
παραγωγή πλακιδίων τσιμέντου ως μέσο εικαστικής έκφρασης.
       Χρησιμοποίησα μία τεχνική που εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα 
στις περιοχές της Καταλονίας και της νότιας Γαλλίας. Η τεχνική αυτή 
ελάχιστα έχει διαφοροποιηθεί μέχρι σήμερα παρόλο που διαδόθηκε 
σε πολλές ακόμα χώρες. Παρατηρώντας τη διαδικασία αλλά και το 
αποτέλεσμα, βίωσα τον κόπο και τις τεχνικές δυσκολίες της μεταφοράς 
του σχεδίου μου από το χαρτί στην  χάλκινη μήτρα. Ένιωσα την αγωνία  
πριν το ξεκαλούπωμα για κάθε ένα πλακάκι ξεχωριστά. Περίμενα να 
αντικρύσω τη μοναδικότητα του αποτελέσματος, καθώς επαναλάμβανα 
την διαδικασία.
      Όταν αναφερόμαστε σε πλακάκια οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται 
στο νου είναι τα σύγχρονα εντελώς όμοια και καλοσχεδιασμένα,  που είναι 
τοποθετημένα με σειρά και τάξη στον τοίχο της κουζίνας ή στο πάτωμα 
του σπιτιού μας. Παραγόμενα βιομηχανικά και σε μεγάλη κλίμακα  από 
σύγχρονα μηχανήματα, το αποτέλεσμα είναι τέλειο χωρίς λάθη. Η αρχική 
ιδέα του κατασκευαστή που αποφάσισε για όλες τις ιδιότητες που πρέπει 
να έχουν αλλά και για την αισθητική τους, εκτελείται με επιτυχία και 
ακρίβεια χωρίς περιττά σφάλματα αλλά και χωρίς σπατάλη του χρόνου 
εργασίας. 
       Η δική μου εμπειρία ήταν πέρα για πέρα αντίθετη. Το αρχικό μου 
σχέδιο όπως και τα χρώματα τους, παρουσίαζαν συχνά αποκλίσεις και 
διαφορές. Η παραγωγή μου είχε φύρα και ο ρυθμός μου ήταν ασταθής. 
Ωστόσο έμεινα πλήρως ικανοποιημένος. Οι ατελείς φόρμες λειτούργησαν 
καλύτερα μέσα στο σύνολο όπως και οι χρωματικές διακυμάνσεις 
ξεμπλοκάρουν την ομοιομορφία του έργου.
       Δεν άργησα να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι οι μηχανές που 
χρησιμοποιούμε για να μας διευκολύνουν, γίνονται συχνά καταστροφικές. 
Όταν ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής καταλήξει σε  μία καινοτόμα ιδέα που 
στα μάτια του ή και περισσότερων ατόμων είναι αποδεκτή, τότε με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας ξεκινά η αναπαραγωγή. Η μηχανή όμως        



μετατρέπει την πρόταση σε εντολή. Εφόσον η ύλη που ενσαρκώνει την ιδέα  
πολλαπλασιάζεται συνεχώς, και  οι τεχνίτες  που βρίσκονται  στη  γραμμή  
παραγωγής πλέον  δεν  έχουν κανένα λόγο μπροστά σε μία υπεράνθρωπη 
μηχανή, η οποία κάνει τη δουλεία τους γρηγορότερα και με περισσότερη 
ακρίβεια,  έτσι στέκονται εκεί σαν εξαρτήματα κι αυτοί για να την 
υπηρετούν. Το αποτέλεσμα είναι επεισοδιακά  επιζήμιο, καταλήγουμε 
στην παραπλανητική αφθονία από πράγματα χωρίς ιδιαιτερότητες, χωρίς 
ταυτότητα ανίκανα να μας συγκινήσουν και να δεθούμε μαζί τους, ικανά 
όμως να γίνουν χαοτικά σκουπίδια. Έτσι ο τεχνίτης χάνει μαζί με τις 
δεξιότητες του και την όρεξη του για δημιουργική εργασία. Δεν μπορεί 
να προσφέρει πλέον τις γνώσεις του, τις παρατηρήσεις του, ούτε καν τα 
λάθη του  και τις ανακαλύψεις του, και σε καμία περίπτωση την έκφραση, 
την αισθητική  του αλλά και τη στενή σύνδεση με το έργο και τις ηθικές 
αξίες. Χάνεται έτσι μια ουσιαστική ανθρώπινη ενόρμηση: η επιθυμία να 
κάνουμε καλά τη δουλειά μας ως αυτοσκοπό. Η εργασία του τεχνίτη έχει 
χάσει τη σημασία της με την έλευση του βιομηχανικού πολιτισμού. Είναι 
αναγκαίο να επανεκτημίσουμε την αξία της εργασίας που γίνεται με 
το χέρι και με το μυαλό, παρατήρηση και δεξιοτεχνία.

          Το τσιμέντο είναι το βασικό  υλικό των πόλεων που ζούμε,  στα σπίτια , στα 
σχολεία, στις πλατείες, κι εκεί που θα  βρεθούμε να τα πούμε. Στις γκρίζες πόλεις  που  
το άγχος μας σκοτώνει, με  μέρες, δυνατές, παρέες και μουσικές, στο σαλόνι ή στο  
μπαλκόνι..

                    …όπως και να’ χει στεγάζουν την προσωπικότητα μας. 
                      “τα λέρωμένα ρούχα μας και τ’ άπλυτα μαλλιά μας”









Χύτευση 



ξεκαλούπωμα



λείανση





“Η ζωή της εφαρμοσμένης τέχνης και των 
τεχνιτών στο παρελθόν υποδεικνύει και 

τρόπους να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, 
να οργανώνουμε τις κινήσεις του σώματος, 
να σκεφτόμαστε τα υλικά, που παραμένουν 

εναλλακτικές, βιώσιμες προτάσεις για να 
ζούμε επιδέξια την ζωή.” 

                                                                                            
                                                                                                    Ρίτσαρντ Σέννετ



χάλκινη μήτρα και σιδερένιο καλούπι



χειροποίητη υδραυλική πρέσα



χάλκινη μήτρα











μοτίβα



4 τσιμεντοπλακάκια 25 x 25



εγκατάσταση 2,5 x 3,5





λεπτομέρειες μωσαϊκού











Μανιός Μανώλης

Γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα και ύστερα έζησε Θεσσαλονίκη και 
Νάξο. 
Εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στo Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 
Είναι φοιτητ’ης στο Eργαστήριο Χαρακτικής με διδάσκοντες τον Ξενή 
Σαχίνη  και την Ράνια Φραγκουλίδου. Έλαβε υποτροφία Erasmus και 
παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Instituto Politecnico de 
Lisboa και Bellas Artes Ulisboa στην Πορτογαλία  το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017.

Εκθέσεις:
2018 Γλώσσα και Εικαστικές Τέχνες, Πινακοθήκη Γόννων, Έκθεση του 
Εργαστηρίου Χαρακτικής του Ξενή Σαχίνη.
2018 Ομοιότητες στη Διαφορά : Πολωνική και Ελληνική Σύγχρονη 
Χαρακτική, με επιμελήτρια την Μάικα Ντουκόβιτς
2017  Έκθεση Χαρακτικών Εικαστικων Εκτυπώσεων, Vlassis Art Gal-
lery, με την διδακτικη ομάδα του Ξενή Σαχίνη.
2016  Έκθεση του Εργαστηρίου Χαρακτικής του Ξενή Σαχίνη, Κέντρο 
Χαρακτικής Ήλιος. 
2016  Έκθεση Χαρακτικής, Σχολή Ουρσουλινών, ατομική Έκθεση
2014    To the Point, Αγγέλων Βήμα,  Έκθεση του Εργαστηρίου 
Χαρακτικής του Ξενή Σαχίνη.
2014  Effective Spaces INSPIRE 2014, Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Ομαδική Έκθεση.
   
Workshop :
2014  Effective Spaces INSPIRE 2014, Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης.
2019  Bed Time Stories, Εργαστηρίου Χαρακτικής του Ξενή Σαχίνη, 
με επιμελητές τους Μάικα Ντουκόβιτς & Ιωάννης Αναστασίου






