
MUDIA
Έκθεση εικαστικών τεχνών

από την ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια.

“This is how it's done. When people are sitting on shit that you want, you make 'em your
enemy. Then you're justified in taking it.”

Jake Sully, χαρακτήρας της ταινίας “Άβαταρ”

Επιβιώνοντας στην ζούγκλα της ενημέρωσης έχεις να πολεμήσεις με τα θηρία της
παραπληροφόρησης, της χειραγώγησης, της συκοφαντίας. Πρέπει να γνωρίζεις τους
εχθρούς της γνήσιας επικοινωνίας και της ελεύθερης άποψης εις όφελος του λαού.

Δηλώνουν αντικειμενικοί αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών. 
Δηλώνουν “αντεξουσιαστές” αλλά ηδονίζονται όταν βλέπουν την “τέταρτη εξουσία” τους να 
αυθαιρετεί. 
Παριστάνουν ότι είναι “δικοί σου άνθρωποι” αλλά μηδενίζουν το πρόσωπό σου “χάριν του 
θεάματος” και αγοράζουν-πουλούν το άδειο τομάρι σου για “δεκαπέντε λεπτά 
διασημότητας”. 
Η προπαγάνδα τους στηρίζεται στην πεποίθησή σου ότι “υπηρετούν την Δημοκρατία” αλλά
όλοι γνωρίζουν πόσο σκληρά και απάνθρωπα η υπακοή εξασφαλίζεται στην ιεραρχία τους.
Εμφανίζονται ως υπέρμαχοι των δικαιωμάτων αλλά κρατούν το μαστίγιο του αφέντη για 
τους δούλους. Και έτσι πρέπει γιατί το “μαστίγιο φτιάχνει χαρακτήρα”. Τον συγκεκριμένο 
χαρακτήρα. Του εγκληματία που ονειρεύεται να το κρατήσει κι αυτός με τη σειρά του.
Θεωρούν τους εαυτούς τους αξιοκράτες και υπεύθυνους, όμως το λαό πάντα κατηγορούν 
για τις κατά κανόνα χυδαίες και αποτυχημένες τους επιλογές γιατί όπως λεν “τέτοια θέλει ο 
κοσμάκης”.  Ο κοσμάκης που πουλούν στους πλούσιους και ισχυρούς  πελάτες τους. 
Κι αν ο λαός δεν αλυσοδένεται; Αν ο λαός εγκαταλείπει το περιθώριο και απαιτεί το λόγο; 
Τότε τόσο το χειρότερο γι αυτόν. Ο εντεταλμένος δημοσιογράφος σαν τους παλιούς ληστές
που πιάναν τα στενά θα παραμονέψει επιβάλλοντας τον νόμο του τρόμου μέσα από τα 
κανάλια επικοινωνίας.
Έτσι παίζεται το δράμα σε δυο χώρες δυο αρχιπελάγων της αντίστασης. Καραϊβική και 
Αιγαίο. Βενεζουέλα και Ελλάδα παρακολουθούν το ίδιο τραγικό έργο. 
Στην Βενεζουέλα ο λαός οπλισμένος με το παράδειγμα της μακράς επαναστατικής του 
παράδοσης παραμένει πρωταγωνιστής στον αγώνα για λαϊκή και εθνική κυριαρχία. Παρ’ 
όλον τον σκληρό πόλεμο της “υπερδύναμης” που δεν του συγχώρησε ποτέ το ότι ανέτρεψε
το πρώτο τηλεοπτικό πραξικόπημα στον κόσμο κατά του ήρωα κομαντάντε Τσάβες. “Τα 
μέσα” μαζί με τον εσμό πρακτόρων, εγκληματιών, μαυραγοριτών και πουλημένων 
συκοφαντούν τον λαό, και αποπροσανατολίζουν κάνοντας μαύρη προπαγάνδα.. 
Στην Ελλάδα ο λαός θέλησε να σταματήσει την διαδικασία αποικιοποίησής του στα πλαίσια
μιας “υπερεθνικής” τυραννίας και αντιμετωπίζει από τους ίδιους δωσίλογους ανάλογη 
επίθεση. Ο μηδενισμός τροχιοδρομεί την παρακμή και την εξαφάνιση των γηγενών μιας 
μακραίωνης αντιστασιακής παράδοσης.
Αλλά οι λαοί αντιστέκονται στη λεηλασία και τη σκλαβιά, εκφράζονται. Και έχουν σαφή 
εικόνα και αντίλογο.
Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης που δεν είναι απλά μια “αισθητική πρόταση” 
αλλά παραμένει στην ευθεία γραμμή της 30χρονης πορείας της εικαστικής ομάδας 
Καρατρανσαβαγκάρντια. Ενταγμένη στο λαϊκό σώμα επιμένει να παράγει υψηλής αξίας 
εικαστικό έργο αντάξιο του προτάγματος της ελευθερίας δίνοντας ένα ακόμη ποιοτικό 
πλεονέκτημα στην αντιπαράθεση με το σκοταδισμό της προπαγάνδας.
Σε αυτήν την έκθεση, σε αυτόν τον χώρο, με αυτό το θέμα, σε αυτήν την επέτειο θα 
συναντηθούν ανθρωπιά και τέχνη συνομιλώντας με χρώματα, σχήματα, γραμμές.


