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The Torment of an Artist on the Temptation of Saint Anthony

λάδι, ακρυλικό, ξύλο, ύφασμα
(δίπτυχο) 240 x 100 cm, 240 x 150 cm
2020-2021

άποψη εγκατάστασης από την έκθεση Against the Linear στο χώρο του KEIV στην Αθήνα



Ο Αντώνιος ο Μέγας (251 - 356 μ.Χ.) ήταν χριστιανός μοναχός από την 

Αίγυπτο, γνωστός επίσης ως ο Πατέρας Όλων των Μοναχών. Όταν ήταν 

περίπου 20 ετών, όπως αναφέρει ο Αθανάσιος της Αλεξάνδρειας, 

ακολουθώντας το κάλεσμα του ευαγγελίου στο Κατά Ματθαίον 19: 21, 

έφυγε για να ζήσει μια ασκητική ζωή και αντιμετώπισε μια σειρά 

υπερφυσικών πειρασμών κατά τη διάρκεια του ασκητισμού του στην έρημο.

Το θέμα του έργου βασίζεται σε ένα από τα τελευταία επεισόδια της ζωής 

του, όπου δέχτηκε ενέδρα στον αέρα από δαίμονες, ενώ πετούσε πάνω από 

την έρημο υποστηριζόμενος από αγγέλους. Όπως ο Αθανάσιος περιγράφει 

το συμβάν, αν και ο Αντώνιος βρισκόταν σε τρομερό πόνο, απάντησε στον 

διάβολο: «Αν υπήρχε κάποια δύναμη μέσα σου, θα αρκούσε ένας από εσάς, 

αλλά αφού ο Κύριος σε έκανε αδύναμο, προσπαθείς να με τρομάξεις με 

αριθμούς. Μια απόδειξη της αδυναμίας σου είναι ότι παίρνεις τις μορφές 

άγριων θηρίων. Εάν είστε σε θέση και έχετε λάβει δύναμη εναντίον μου, 

μην καθυστερείτε να επιτεθείτε. Αλλά αν δεν μπορείτε, γιατί μάταια με 

ενοχλείτε; Γιατί η πίστη στον Κύριό μας είναι σφραγίδα και τείχος 

ασφαλείας για εμάς. "

Όταν ήταν 12 ή 13 ετών, περίπου το 1487-1488, ο Μιχαήλ Άγγελος 

ζωγράφιζε την δική του εκδοχή του για το βασανιστήριο του Αγίου 

Αντωνίου, ένα συχνά επαναλαμβανόμενο θρησκευτικό θέμα στη δυτική 

τέχνη, ως κοντινό αντίγραφο ενός χαρακτικού έργου του Martin 

Schoengauer, το οποίο είχε φτιαχτεί λίγο περισσότερο από μια δεκαετία 

νωρίτερα. Ο Μιχαήλ Άγγελος πρόσθεσε ένα τοπίο κάτω από τις φιγούρες 

και άλλαξε την έκφραση του αγίου.

Το Βασανιστήριο ενός Καλλιτέχνη πάνω στον Πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, 

που φτιάχτηκε το διάστημα 2020-2021, ξεκίνησε ως κοντινό αντίγραφο της 

εκδοχής του Μιχαήλ Αγγέλου, λίγο παραμορφωμένο σε πλάτος και 

μεταβάλλοντας τον τρόπο απεικόνισης του αγίου. Μπροστά, μια πλωτή 

φράουλα συμβολίζει τον πειρασμό.

Ο πίνακας εκτέθηκε τον Μάιο του 2021 στο χώρο του KEIV στην Αθήνα, στο 

πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης Against the Linear, μια πρωτοβουλία 

καλλιτεχνών που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Λιάνος.



VIRAL: Έξυπνες Λύσεις για Τέχνη στο Σπίτι

εγκατάσταση, 12 x 1000 εκ. (μεταβλητό μήκος), 80 τετράγωνα πλακίδια σε μεταλλική κατασκευή (λάδια/ακρυλικά/ξύλο/σίδερο/στόκος/πλεξιγκλας), 2020

Το έργο παρουσιάστηκε στο Victoria Square Project στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2020 (φωτογραφία).



31 MOST SATISFYING DIY IDEAS, 26 COOKING TRICKS AND TIPS, BEST THUG LIFE 

COMPILATION VIDEO,ΝΑ ‘ΞΕΡΕΣ ΠΩΣ ΣΠΑΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, VRAIA 

FWTO <3 <3, CUTE ANIMALS THAT CAN MELT YOUR HEART, 20 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ FOOD 

HACKS, GEORGE FLOYD'S DEATH SHOWS THE POWER OF SOCIAL MEDIA, Η ΣΚΛΑΒΑ 

ΣΟΥ ΗΜΟΥΝ Η ΣΚΛΑΒΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΑ ΘΑ ΜΕΙΝΩ, FOVERO ILIOVASILEMA, 

FADS, FAGS, BEWARE OF PITY, LIFE PORN KAI SO MUCH MORE, SMART SOLUTIONS 

FOR ART AT HOME, ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Πληροφορίες και εικόνες που αναπαράγονται και μεταβιβάζονται ως αντίγραφα 

των ιδίων στο Διαδίκτυο έχουν αποδέκτες και διαμοιραστές τους εμάς ως 

παθητικούς φορείς, οριακά χωρίς κανέναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην εξάπλωση 

τους. Ο φιλόσοφος και θεωρητικός των μέσων Marshall McLuhan περιέγραψε το 

1964 την φύση της φωτογραφίας συγκεκριμένα, και της τεχνολογίας γενικά, ως 

δυνητικά «μολυσματική».

‘Tο τρέχον τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τονίζει την ημι-συνειδητή 

φύση των ανθρώπων, καθώς υπνοβατούν στην καθημερινή ζωή μαγεμένοι και

μολυσμένοι από τις γοητείες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.’, γράφει ο 

Tony D Sampson, πριν συνεχίσει σχετικά με το ένστικτο του κοπαδιού.

Ο δικός μου ρόλος σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και έργο είναι ο ρόλος ενός 

‘συλλέκτη θραυσμάτων’, που εκμεταλλευόμενος την έκθεση του σε τυχαίες ή 

συγκυριακές πληροφορίες του Διαδικτύου μεταλλάσσει το ‘θραύσμα’ σε ένα 

εικαστικό αντικείμενο, σε ένα γλωσσικό στοιχείο ενός παραδοσιακού συστήματος 

επικοινωνίας, και διερευνά την αιτιότητα και τον σκοπό της ίδιας αυτής μετάλλαξης.

Οι εικόνες που αποτελούν αυτό το εργαστηριακού χαρακτήρα ζωγραφικό έργο, 

αναπαράγουν εμφανώς τα θραύσματα από τα οποία προέκυψαν. Ένστικτα, πλήξη, 

προσωπικές και συλλογικές αναμνήσεις, ιδέες που φέρνουν γέλιο ή γεγονότα της 

πραγματικότητας που ξεπερνούν την ταχύτητα κατανάλωσής τους, συν-λειτουργούν 

μέσα από έναν αυθόρμητο και συνειρμικό τρόπο διαλογής ως διαφορετικές αιτίες 

έμπνευσης. Η πληροφορία αποκτά μορφή, «υλοποιείται» και γίνεται ένα φυσικό 

αντικείμενο, ώστε να της δοθεί χρόνος να γίνει εικόνα απτή και να αποκτήσει υφή, 

με την πρόθεση να ευχαριστήσει την ουσιαστικότερη εμπειρία της ανθρώπινης 

επικοινωνίας, δηλαδή αυτής που συμβαίνει σε πραγματικό χώρο και χρόνο.

αριστερά: από την έκθεση του έργου στο Victoria Square Project, 2020



Λεπτομέρειες από το έργο VIRAL: Έξυπνες Λύσεις για Τέχνη στο Σπίτι

Πρόσωπα: Hsu Yun, Abdullah Öcalan, Ouzmane Zongo, Mohamed Mashally, Harambe, Boris Johnson

Μέρη του έργου δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2020, στην έντυπη και διαδικτυακή έκδοση του τεύχους Resilience του περιοδικού Aesthetica, και τον 

Σεπτέμβριο του 2020 στο περιοδικό Popaganda, στο πλαίσιο μιας συζήτησης με τον εικαστικό Παύλο Τσάκωνα που έγινε με αφορμή την έκθεση του έργου.



54

συναρμολόγημα, ακρυλικά/λάδι/μελάνη/ξύλο/χαρτί/αλουμίνιο, 82 x 222 εκ., 2019

installation view, εκτέθηκε από την kunsthallekleinbasel (Ελβετία) στην Βασιλεία και στο Platforms Project στην Αθήνα το 2019



Detail from 54: On George Lappas Detail from 54: H. Newton and R.Lichtenstein Detail from 54: On Robert Rauschenberg

Μέρος του έργου 54 έχει δημοσιευτεί στα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά Lifo (#605), Κ (Καθημερινή), HuffPost, elcmag και und.Athens



Detail from 54: The Funeral of Henri Rousseau Detail from 54: Carl Jung on Henri Mancini and Damien Hirst

Το έργο 54 είναι μια σύνθεση 53 κομματιών και αποτελεί τη ζωγραφική καταγραφή μιας διαδικτυακής αναζήτησης με αφορμή τη σύγχρονη τέχνη, αρχίζοντας από το 1866, τη χρονιά που ο 

Gustave Courbet ολοκλήρωσε τον πίνακα L'Origine du monde. Τέσσερα πάνελ συμπαγούς χρώματος, ένα στην αρχή κάθε σειράς, αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις εποχές του έτους και κάθε 

κομμάτι μία από τις εβδομάδες του έτους. Ένα αυτόνομο έργο, έξω από το κύριο πλέγμα, παραθέτει ένα απόσπασμα από ποίημα του Pablo Picasso, ενεργώντας ως προοίμιο για ολόκληρη 

την σύνθεση (we move inside an eye, this eye that advances step by step). Η διαδικασία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα, ξεκινώντας από τις ημερομηνίες γέννησης ή θανάτου 

καλλιτεχνών, κατατάσσοντάς τες σε κοινές εβδομάδες και διερευνώντας στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με το έργο ή τη ζωή τους, με αποτέλεσμα μια πληθώρα οπτικών ερεθισμάτων που 

προκύπτουν από τις μηχανές αναζήτησης εικόνων. Ο τίτλος προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των κομματιών μαζί με το σύνολο τους, ως ένα έργο από μόνο του. 



Κάθε πίνακας συνοδεύεται από μια επιγραφή:

‘Jedes große historische Geschehen begann als Utopie und endete als Realität’ (Κάθε μεγάλο ιστορικό γεγονός, ξεκίνησε ως ουτοπία και τελείωσε ως πραγματικότητα), είναι ένα απόσπασμα 

από κείμενο του Richard von Coudenhove-Kalergi, ιδρυτικού προέδρου της Πανευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο μέρος στα αριστερά, παρουσιάζει ένα γλυπτό του Emilio Fiaschi, με μια 

χαρτοσακούλα στο κεφάλι, σχόλιο στην Ιταλική κυβέρνηση που, λόγω επίσκεψης του Ιρανού προέδρου H. Rouhani στη Ρώμη το 2016, αποφάσισε να καλύψει αρχαία γυμνά αγάλματα. 

‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ (Ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο), είναι μια φράση του Mustafa Kemal Atatürk, ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δεύτερο μέρος (κέντρο), παρουσιάζει 

τον Κεμάλ Ατατούρκ με δύο πρόσωπα, ως δικέφαλο αετό, σύμβολο συνυφασμένο με την έννοια της αυτοκρατορίας.

‘Unknown’, το τρίτο μέρος (δεξιά) παρουσιάζει μια πρόσφυγα.

Here, There and Everywhere

ακρυλικά σε ξύλο, 19 x 14 εκ. έκαστο, 2016

(installation view)

Το έργο δημιουργήθηκε για το SIXTY, ένα 

εγχείρημα βασισμένο σε ιδέες σχετικά με τους 

αυθαίρετους πολιτικούς περιορισμούς, που 

επιμελήθηκαν οι Anna Bleeker και Alessandra Falbo, 

και εκτέθηκε στην Lubomirov/Angus-Hughes 

Gallery (Λονδίνο) και στο Platforms Project 

στην Art Athina το 2016.



Adda III

performance/επεξεργασμένη φωτογραφία, 110 x 110 εκ. 2013 

(installation view)

Από την έκθεση Nonsense: Exploring the Legacy of Dada and Surrealism, 

O3 Gallery (Οξφόρδη), επιμέλεια των J.P.Reid and Helen Statham, 2013

Brave New World

performance/επεξεργασμένη φωτογραφία

performers: Μαρα Βουργίδου, Παρασκευή Κοκολάκη, Λίνα Καλπαζίδου

Αποτελούμενο από μεγάλης κλίμακας εκτυπώσεις, το έργο Brave New World 

(δανεικός τίτλος από το ομώνυμο έργο του Aldous Huxley), είναι μια σειρά 

από φωτογραφικές performance, που απεικονίζουν σκέψεις βασισμένες σε 

πολιτισμικά και φυσικά στοιχεία, που επηρεάζονται από την συχνά 

μεταμορφωτική δύναμη της ψηφιακής εποχής, ‘στιγμιότυπα' από τη 

διαδικασία εξοικείωσης σε έναν ψηφιακό κόσμο που μπορεί εύκολα να 

θεωρηθεί ρεαλιστικά σουρεαλιστικός. Η αντίληψη στην ψηφιακή εποχή είναι 

υπερφορτωμένη και τα όρια της πραγματικότητας διευρύνονται μέσω 

ποικίλων πληροφοριών που αρχειοθετούνται ως μνήμες πιο συμπυκνωμένες 

και πιο αμφισβητήσιμες από ποτέ. Ζητήματα δημοσιότητας, σεξουαλικής 

αντικειμενοποίησης, στερεοτύπων, κοινωνικής απομόνωσης, παρακινούν 

ανησυχίες για τον «σωστό» τρόπο ύπαρξης μέσα σε αυτό το απέραντο και 

συχνά παράλογο περιβάλλον.



Brave New World: America Brave New World:AsiaBrave New World: Europa

Mέρος της σειράς Brave New World έχει παρουσιαστεί το 2018 στο Pharmacy Contemporary Art Space (Carlisle, UK), το 2015 στο Islington Arts Factory (Λονδίνο) και το 2014 

στην έκθεση Artist salons chez Ligne Roset στο Ligne Roset Westend Showroom (Λονδίνο), σε επιμέλεια του David Morris, συντάκτη του περιοδικού Design Exchange.



Brave New World: The Mountain Brave New World: The Turf Brave New World: The Sea

Μέρος της σειράς Brave New World έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο The State of Art: Photographic & Digital #1 (Bare Hill Publishing) του Andy Laffan, Σεπτέμβριος 2014.



Brave New World: The HeirBrave New World: The Teacher Brave New World: The Flag



Ο Ιάσoνας Καμπάνης γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Σπούδασε σχεδιασμό κοσμήματος και εικαστικά στην Σχολή Τεχνών Mokume της Θεσσαλονίκης και από το 2009 ασχολείται με τη 

ζωγραφική, τη χαρακτική, τη φωτογραφία, τα ψηφιακά μέσα, την περφόρμανς, τις εγκαταστάσεις και τα σκηνογραφικά έργα.

Την περίοδο 2012-2014 έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο, όπου συνεργάστηκε και εξέθεσε έργα με το Bishopsgate Institute, το London Print Studio, το περιοδικό Design Exchange, το 

Ligne Roset Westend Showroom, τον διευθυντή του Christie’s Prints & Multiples Murray Macaulay, την χορογράφο Irina Baldini Osterberg και τον ηθολόγο Desmond Morris.

Το 2014 επέστρεψε στην Αθήνα και μέχρι το 2019 εξέθεσε έργα και συνεργάστηκε με διάφορους καλλιτέχνες και ιδρύματα, όπως με το Βυζαντινό Μουσείο (Αθήνα) στη χαλκοτυπία, την 

Lubomirov/Angus-Hughes Gallery (Λονδίνο), το Islington Arts Factory (Λονδίνο), το 3 137 (Αθήνα), τη σκηνοθέτη Μαρία Γαϊτανίδη, την ηθοποιό Stacy Martin, την αρχιτέκτονα και 

σκηνογράφο Πουλχερία Τζόβα και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Αθήνα). Από το 2017 εργάζεται παράλληλα στη κατασκευή σκηνικών για διάφορες παραγωγές και παραδίδει σεμινάρια 

ζωγραφικής και εικαστικής αντίληψης στο εργαστήριο του.

Από το 2019 έχει εκθέσει έργα του σε συνεργασία με το kunsthallekleinbasel (Βασιλεία), το Victoria Square Project (Αθήνα), το KEIV (Αθήνα), το 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης και τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).  Το 2020 επιλέχτηκε στο 3ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος της ΑRTWORKS.

Επικοινωνία

Ιάσονας Καμπάνης / iasonaskampanis@outlook.com / www.iasonaskampanis.com / +30 6908583483
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