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Ο	  γνωστός	  καλλιτέχνης	  και	  τακτικός	  καθηγητής	  της	  Ανώτατης	  Εθνικής	  Σχολής	  Καλών	  Τεχνών	  
της	  Λιμόζ,	  Μάριος	  Ελευθεριάδης	  μετά	  την	  επιτυχημένη	  παρουσία	  του	  στο	  OPEN	  της	  
Βενετίας	  παράλληλα	  με	  τη	  Mostra	  της	  	  54ης	  Μπιενάλε	  της	  Βενετίας	  τον	  περασμένο	  
Σεπτέμβριο	  και	  την	  ατομική	  έκθεση	  του	  στη	  γκαλερί	  Λόλα	  Νικολάου	  που	  σχολιάστηκε	  πολύ	  
και	  ενθουσίασε	  το	  κοινό	  της	  Θεσσαλονίκης	  συνεχίζει	  με	  τρις	  ενότητες	  από	  τη	  σειρά	  	  συνεχί	  
«Η	  αμαρτία	  σώζει»	  στη	  Θεσσαλονίκη	  στο	  	  ξενοδοχείο	  The	  Excelsior.	  
Στην	  τεράστια	  παγίδα	  που	  μας	  στήνει	  ο	  Ελευθεριάδης,	  η	  διάπραξη	  της	  αμαρτίας	  είναι	  αυτή	  
που	  την	  εξουδετερώνει:	  «η	  αμαρτία	  παύει	  να	  είναι	  αμαρτία	  όταν	  τη	  διαπράττεις».	  Ο	  
καλλιτέχνης	  χρησιμοποιεί	  ετερόκλητα	  υλικά,	  άλλοτε	  ταπεινά	  άλλοτε	  πολυτελή	  ή	  φαντεζί,	  
συνδέει	  το	  φανταστικό	  με	  το	  ρεαλιστικό,	  το	  ιερό	  με	  το	  παγανιστικό,	  την	  απλότητα	  με	  την	  
εκζήτηση	  μέσα	  από	  μία	  εικαστική	  φόρμα	  με	  απόλυτα	  κριτική	  στάση	  απέναντι	  στο	  κιτς.	  Ο	  
Μάριος	  Ελευθεριάδης	  ανατρέχει	  στην	  πρωταρχική	  έννοια	  της	  αμαρτίας,	  που	  ταυτίζεται	  με	  
την	  αστοχία.	  Η	  αμαρτία	  αυτοαναιρείται	  με	  τη	  διάπραξή	  της.	  Και	  μέσα	  από	  την	  φαινομενική	  
παραδοξότητα	  του	  συλλογισμού,	  το	  σφάλμα	  μπορεί	  να	  οδηγεί	  στην	  πτώση,	  αλλά	  μπορεί	  να	  
ανοίξει	  και	  έναν	  δρόμο	  λύτρωσης.	  Δικαιολογώντας	  το	  γενικό	  τίτλο	  ο	  Μάριος	  ομολογεί	  την	  
προσωπική	  διαπίστωση	  ότι	  «Η	  Αμαρτία	  δεν	  είναι	  απλά	  χρήσιμη	  αλλά	  και	  απαραίτητη	  για	  
την	  κατάκτηση	  της	  αυτογνωσίας».	  
 
Ο	  Μάριος	  Ελευθεριάδης	  είναι	  εικαστικός	  και	  τακτικός	  καθηγητής	  στην	  Ανώτατη	  Εθνική	  
Σχολή	  Καλών	  Τεχνών	  της	  Λιμόζ-‐Ομπισόν,	  στη	  Γαλλία.	  Σπούδασε	  στην	  Ανώτατη	  Εθνική	  
Σχολή	  Καλών	  Τεχνών	  της	  Μπουρζ	  στη	  Γαλλία	  και	  στη	  Σορβόνη	  στο	  Παρίσι	  (Πλαστικές	  
Τέχνες).	  Απέκτησε	  Διδακτορικό	  Δίπλωμα	  Έκδοσης-‐Εκτύπωσης	  από	  την	  Ανώτατη	  Εθνική	  
Σχολή	  Καλών	  Τεχνών	  στο	  Ρέικιαβικ	  της	  Ισλανδίας.	  
Το	  2001	  είχε	  βραβευτεί	  στο	  διαγωνισμό	  που	  οργανώνει	  το	  Ίδρυμα	  Miró	  της	  Μαγιόρκα	  
σε	  συνεργασία	  με	  τους	  Sotheby’s.	  Έχει	  πραγματοποιήσει	  25	  ατομικές	  εκθέσεις	  /	  
“performances”	  σε	  διεθνείς	  εκθέσεις,	  μουσεία	  και	  γκαλερί	  ανά	  τον	  κόσμο.	  	  
Συμμετέχει	  σε	  “residencies”,	  φεστιβάλ	  και	  μπιενάλε.	  	  

Έργα	  του	  υπάρχουν	  σε	  δημόσιες	  και	  ιδιωτικές	  συλλογές	  ανά	  τον	  κόσμο.	  	  	  
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