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Ο Δηµήτριος Βακράς γεννήθηκε το 1962 στή Μελβούρνη, Αυστραλία. Από το 1977 ος το παρόν η
ζωγραφιές και πίνακες (λαδοµπογιάς) του διευκρινίζουν τα παράξενα, τα φανταστικά και σουρρεαλιστικά. Η
τέχνη του είναι αυτοµαθηµένι. Τα νέα του χρόνια οι ζωγράφοι που είχαν την µεγαλήτερι έµπνευση στα έργα
του είσαν οι σουρρεαλιστές (Dalí, Magritte, Bellmer). Ο Βακράς δέν δέχηται την θεωρία ότι η καλλιτεχνία είναι
εκφράσεις ιδέας αφαιρέτη από τέχνη, γιατί ο κάθε ένας µας έχει κάτι να εκφράση, και εάν δεν έχουµε ανάγκη
τέχνη όλλοι µας τότε είµ αστε καλλιτέχνοι. Πρέπει να γνωρίζουµε και να καταλάβουµε τα περασµ ένα είδει
εκφράσεις ιδέας, και πρέπει να έχουµε και την τέχνη, να µπορούµε να εκφράσουµε της ιδέες µας. Χωρίς νου
περασµένες ιδέες , και χωρίς νου πως έχουν εκφραστί περασµ ένες ιδέες , η ιδέα , που θεωρίτε καινή και
προέλευτη µπορεί να είναι ιδέα παλιά - και παλιά ιδέα που έχει εκφραστή µε καλλίτερον τρόπο, µε καλλίτερι
τέχνη, µε πιο σοβαρό βάρος. Ετσι ο Βακράς απορρίπτει τα απαιτητικότητα εκείνον που χωρίς τέχνη έχουν
γίνει διεύθυνση καλλιτεχνίας που ο πιο σπουδαίος καλλιτέχνης είναι εκείνος µε τη λιγότερη τέχνη. Δεν είναι
δίσκολο να δηµ ιουργήση ζωγράφος έργα χωρίς τέχνη. Και µε τον Marcel Duchamp, αυτό ακριβός έχει γίνει:
όσο πιο άτεχνος ο καλλιτέχνης, τόσο πιο σπουδέος θεωρίτε. Το 1917 ο Duchamp δήλοσε το ῾βρυχώµενο
πράγµα᾽ (found object), ος καλλιτεχνία µε παράδιγµα ουρητήριο. Με αυτόν τον τρόπο εκείνο που ποτές δεν
ήταν καλλιτέχνισµα έγιναι καλλιτεχνία. Το 1938, στη ῾Πανκόσµια Εκθέσεις Σουρρεαλισµού ᾽ (International
Exhibition of Surrealism) στο Galerie des Beaux-Arts, Παρίσι, ο Dalí πρόσφερε το ῾Βροχερό Ταξί᾽ (Rainy
Taxi), ος λεγώµ ενο εγκαθίδρυσιο (installation). Αυτές η πράξες άτεχνες γίναν παραδήγµατα avant garde,
καινούρια της στιγµής . Για 90 τώρα χρώνια απο τον Duchamp, και 70 χρώνια απο τον Dalí, τα ήδια είδος
βρυχώμενα και εγκαθίδρυσα τα προσφορούν ξανά και ξανά, ος καινούρια έργα της τορινής στιγµής.
Ποσφέρουν συµπτόµ ατα Alzheimer’s. Οταν ο Andy Warhol πρόσφερε Pop Art ος avant garde, η
προσφέρηση του ήταν αναχρονιστική.
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Οι εικόνες του παρόν του Βακρά µεταχειρίζουν
υλικά σόµατου συγχωνευώµενα µε κόκαλα
κεφαλιού, σιαγόνια, λεκανικά, ζων, και αυτά µε
µηχανήµατα. Αυτές η εικόνες προέρχουντε απ’την
παλιά του σηρά, την ΑΠΟΚΑΛΗΠΤΙΚΗ. Δηλαδή
φέρνι στο φως τα κρυπτά, της βιολογίας µας.
Σε αυτούς τους πίνακες το άτοµο είναι εχµάλοτο,
και είναι ένα σόµα µε τα µηχανίσµατα που είναι
δυµιουργιζµένα για να ευκολύσουν τη ζωή µας,
µηχανές που, για την υπόλιπι την ζωή του άτοµου
χρειάζοντε σταθερή διατήρηση και υποστήριξη.
Στα έργα του παρόν, ο Βακράς αποφέβγη λίγω
απο την θεορετική/φιλοσοφική στάσις του - µόνο
λίγω. Η εµφάνιση της εικόνες του όµος είναι ίδια.
Μορφές µεταµορφήζοντε σε απίθανες διάµορφιες.
Θεωρή ότι το φανταστικό είναι θήµα του πάντα.
Ζωγραφική αφεριµένις σκέψις, της φαντασίας,
είναι φενόµενο απο της πρότες προσπάθειες της
ανθροπότιτας να αντιπροσοπέψη συµβολικά µε
χρόµα και γραµές το ζωντανό. Ζωγραφική της
φανταστικής είναι ζωντανή φλέβα της καλλιτεχνίας.
Είναι ηστορική αλήθια που είναι βρισκώµενι στα
έργα του Heironymous Bosch, Grünewald, Blake,
Fuseli, τους συµβολιστές, σουρρεαλιστές, τους
καλλιτέχνες της Σχολίς Φανταστικού Ρεαλισµού
Βιέννης, κτλ. Φανταστική καλλιτεχνία είναι η
κληρονοµία του σουρρεαλισµού, και ο
σουρεαλισµός είναι η κληρονοµία φανταστικής
καλλιτέχνης του µέλον.
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