
 

 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Το τοπίο του Είναι, 1997 
Τραπέζι ξύλινο (80 x 100 x 70 εκ.), με χειρόγραφο κείμενο 
από το Τοπίο τού Είναι, του Ν.Γ. Πεντζίκη, 10 κλαδιά, 12 
μαύρα σταυρουδάκια, ηλεκτρικός λαμπτήρας, λαμαρίνα, 
νερό, γυαλί, καρέκλα με ψάθα, 3 γυάλινα ποτήρια, 
σταυρός από λαμαρίνα γεμάτος ελαιόλαδο, τετράγωνο 
γυαλί, ηλεκτρικός λαμπτήρας, φωτεινό κουτί (50 x 42 x 25 
εκ.) 
Διαστάσεις μεταβλητές 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 182/02 
 
Ο Μάριος Σπηλιόπουλος “ιστορεί” το αφήγημα Τοπίο του 
Είναι του λογοτέχνη και ζωγράφου Νίκου Γαβριήλ 
Πεντζίκη (1908-1993), που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του 
Μητέρα Θεσσαλονίκη (1970). Στο κείμενο αυτό, ο 
Πεντζίκης πραγματοποιώντας ένα εσωτερικό ταξίδι 
αυτοσυνειδησίας ταυτίζει μέλη του σώματος του με 
σημεία του γενέθλιου τόπου του, της Θεσσαλονίκης. 
Εκκινώντας από το υπαρξιακό ερώτημα «Ποιος είμαι; Δεν 
πιστεύω στη μορφή που παρουσιάζει ο καθρέφτης. Το 
είδωλο, όπως κι αν φωτιστεί, μ’ αρετή ή με κακία, δεν 
υπάρχει», ο συγγραφέας χαρτογραφεί μια 
πολυστρωματική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, όπου το 
παρόν διασταυρώνεται με το μυθολογικό και ιστορικό του 
βάθος. 
Το προσωπικό και λογοτεχνικό σύμπαν του Πεντζίκη 
προσφέρει στον Σπηλιόπουλο ένα πλούσιο πεδίο 
έμπνευσης. Το κείμενο από το Τοπίο του Είναι 
ζωντανεύει, αναπτύσσεται και καταλαμβάνει επιμέρους 
τμήματα του έργου: στο πάνω μέρος του τραπεζιού 
εκτείνεται ολόκληρο το κείμενο, ορίζοντας μια 
μικρογραφική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης με την 
παρεμβολή κλαδιών και σταυρών, στο ανοιγμένο συρτάρι 
με νερό βρίσκεται η περιγραφή για το κεφάλι, ενώ στο 
κάτω μέρος του τραπεζιού υπάρχει η αναφορά στα 
πόδια. Ο «εσωτερικός μονόλογος», η ιδιοσυγκρασιακή 
θεοσοφία του Πεντζίκη, η μνημοτεχνική του πρακτική, η 
αρχειακή του εμμονή και κυρίως η δηλωμένη του 
αδυναμία να συνθέσει, επανεγγράφονται στο έργο του 
Σπηλιόπουλου, το οποίο μετασχηματίζεται, μέσα από μια 
συγκινησιακή πραγμάτευση μνημών και βιωμάτων του 
καλλιτέχνη, σε πορεία της προσωπικής του 
ενδοσκόπησης. 
 



 

Γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το 1957. Το 1980 
παρακολουθεί για τέσσερις μήνες στη Βιέννη τα μαθήματα 
του ζωγράφου Freidrich Hunderwasser, ενώ τo διάστημα 
1983-1988 σπουδάζει στην ΑΣΚΤ, στο εργαστήρι του 
Δημοσθένη Κοκκινίδη. Από το 1991 διδάσκει στην ΑΣΚΤ. 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  
 
 
Κείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή, Σταμάτης Σχιζάκης – 
Επιμελητές ΕΜΣΤ 
 



 

 

 
 
Marios Spiliopoulos 
The Landscape of Being, 1997 
Wooden table (80 x 100 x 70 cm) with hand written text 
from the Landscape of Being, by N.G. Pentzikis, 10 
branches, 12 little black crosses, electric lamp, steel, 
water, glass, straw chair, 3 glasses, steel cross filled with 
olive oil, square glass, electric lamp, illuminated box (50 x 
42 x 25 cm) 
Variable dimensions 
Purchased in 2002 
National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST), 
Inv. No. 182/02 
 
Marios Spiliopoulos “narrates” the story of “The 
Landscape of Being” written by Gavriil Pentzikis, writer 
and painter   (1908-1993), included in his book entitled 
Mother Thessaloniki (1970). In the aforementioned story, 
Pentzikis identifies his limbs with certain areas of his 
homeland, Thessaloniki. The writer begins with the 
existential question of “Who am I? I do not believe in this 
figure reflected in the mirror.  The reflection does not exist 
no matter how it is being lightened either by virtue or by 
meanness” and then he draws a map including a kind of 
“multilayer topography of the city of Thessaloniki where 
the present intersects with its mythological and historical 
depth.   
Pentziki’s personal and literary universe becomes 
Spiliopoulos’ great source of inspiration.  The text from 
The Landscape of Being comes to life, is unfolded and 
covers further parts of the artwork: the text covers the 
whole surface of the table, creating a micrography of the 
city of Thessaloniki while branches and crosses make 
their appearance. The opened drawer covered up with 
water refers to the head while the lower part of the table 
refers to the legs. Spiliopoulos’ works record 
anewPentziki’s “internal monologue”, his theosophy on 
idiosyncrasy, his mnemonics, his archival obsession and 
most of all his declared weakness to compose. Through 
an affective discussion on the artist’s memories and 
experiences, Spiliopoulos’ works become his own 
personal introspection.     
 
Marios Spiliopoulos was born in Polygyros-Halkidiki in 
1957. In 1980, he attended in Vienna the courses given 
by the painter Freidrich Hunderwasser which lasted four 



 

months. In the meantime, during the time period 1983-
1988, he studies at ASFA (Athens School of Fine Arts) 
and in particular at the workshop supervised by 
Dimosthenis Kokkinidis. Since 1991, he teaches at ASFA. 
He lives and works in Athens.    

 

Texts: Daphne Vitali, Tina Pandi, Stamatis Schizakis – 
Edit: EMST (National Museum of Contemporary Art) / 
“EMST” Curators.   

 


