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Sterling Ruby at Cycladic: Ceramics - Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός 
καλλιτέχνης έρχεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στις 14 Μαΐου το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ανοίγει τις πόρ-
τες του στο κοινό με την εγκατάσταση Sterling Ruby at Cycladic: 
Ceramics. Το Μουσείο προσκάλεσε τον διεθνούς φήμης Αμερι-
κανό καλλιτέχνη Sterling Ruby να πραγματοποιήσει μια εικαστι-
κή παρέμβαση εντός της μόνιμης συλλογής  του, παρουσιάζοντας 
μία επιλογή από τα  διάσημα  κεραμικά  γλυπτά του. Η εγκατά-
σταση περιλαμβάνει 21 συνολικά κεραμικά έργα εκ των οποί-
ων κάποια θα παρουσιαστούν στην Πτέρυγα Ντόλλη Γουλανδρή.

Να πω σε αυτό το σημείο πως είναι η δεύτερη φορά, μετά την έκ-
θεση Ai Weiwei  at Cycladic το 2016, που το Μουσείο προσκαλεί 
έναν καλλιτέχνη να παρουσιάσει το έργο του μέσα στις μόνιμες 
συλλογές. Αυτή τη φορά, ο Sterling Ruby, που πειραματίζεται δι-
αρκώς με τα όρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τοποθετεί επι-
λεγμένα έργα ανάμεσα στα σπάνια εκθέματα της Συλλογής Κυ-
κλαδικής Τέχνης.

Τα κεραμικά κατείχαν ανέκαθεν σημαντική θέση στην καλλιτεχνι-
κή πορεία του Sterling Ruby. Ο καλλιτέχνης, στο έργο του οποί-
ου είναι εμφανής η παράδοση των γνωστών κεραμιστών της Κα-
λιφόρνια, χρησιμοποιεί ένα εύρος εκφραστικών μέσων, όπως η 
γλυπτική, το σχέδιο, το κολάζ, η  ζωγραφική και το βίντεο. Η κε-
ραμική τέχνη παραμένει στο επίκεντρο της πρακτικής του, ενώ 
παράλληλα αξιοποιεί δυναμικά τις πλαστικές ιδιότητες της γλυ-
πτικής και τις χρωματικές ποιότητες της ζωγραφικής.

Τα κεραμικά γλυπτά του Ruby χαρακτηρίζονται από ποικιλία μορ-
φών, τόσο μικρότερων χρηστικών αντικειμένων, όπως γουδιά 
και σταχτοδοχεία, όσο και μεγαλύτερων λεκανοειδών μορφών 
και άλλων παραστατικών σχημάτων, όπως άνθη και τοτεμικές 
φόρμες. Ο Ruby συχνά συνδυάζει, μεταβάλλει και επανατοπο-
θετεί τα χρησιμοποιημένα θραύσματα από προηγούμενα κερα-
μικά του έργα, λειτουργώντας ως καταλύτης σε έναν κύκλο με-
τενσάρκωσης, στον οποίο οι μεταβατικές στιγμές και οι εικόνες 
παγώνουν στο χρόνο. Προσδίδει στον κεραμικό φούρνο τη θέση 

ενός χώρου στον οποίο συντελείται ένας τελετουργικός μετασχη-
ματισμός, μέσω του οποίου οι αρχέγονες και τυχαίες δυνάμεις 
της φύσης λειτουργούν παράλληλα με το χέρι του για τον σχημα-
τισμό του τελικού έργου τέχνη.

Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα έργα του Ruby συνδιαλέγο-
νται με χαρακτηριστικά δείγματα ειδωλίων και αγγείων, εργαλεί-
ων, όπλων και κεραμικών σκευών από όλες τις φάσεις του Κυ-
κλαδικού Πολιτισμού που άκμασε στο κεντρικό Αιγαίο κατά την 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.). Όπως επισημαίνει ο 
ίδιος ο καλλιτέχνης: «Δίπλα στα αρχαιολογικά εκθέματα του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης, τα κεραμικά διερευνούν τόσο την εξέ-
λιξη του μέσου όσο και τις δυνατότητές του και προτείνουν μια 
σύγχρονη ερμηνεία της αρχαιολογίας.»

I N F O
Η εικαστική παρέμβαση πραγματοποιείται με την ευγενική 
υποστήριξη της Gagosian.
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