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The Perfect Ending 
Leandros Pigades 
Opening: 20/02 
Duration 21/02- 29/03 
 
 
 
“Imagine the amazing good fortune of the generation that gets to see the end of the world. This 
is as marvelous as being there in the beginning.” - Jean Baudrillard 
 
Phoenix Athens presents the solo exhibition The perfect Ending by Leandros Pigades. The 
artist, based in New York and Athens invites the viewer to embark on a psycho-geographical 
detournment of time and space. An experiment in situational awareness and cultural 
appropriation, the artworks, weave a cinematic narrative encouraging the viewer to question 
their perceptions and comprehension of the environment as a means to better understand the 
contemporary world on a local and global level. The exhibition explores the relationship between 
the universality of myth and aestetic-terrorism. 
Pigades practice, inherently derivative of art history, insists that it is not unique but continues the 
tradition which simply juxtaposes new and old ways of art making as a projection on the future. 
An advocate of the avant garde post-humorist art movement, which should not to be confused 
with “posthumous” because the artist is not dead yet. Pigades encourages the capitalistic 
community to “BUY NOW” and consume his works before its too late.  
Using the gentrifying anarchist hotbed of Exarchia as a launching point for dialogue and to 
discuss the many contradictions and blah blah blahs it possesses, the artist hope to shine new 
light on post-crisis Athens and the changing urban reality.  
 
 
 
 
 
 
 
About the artist 
Leandros Pigades (°1971, New York) creates mixed media artworks, paintings and media art. 
He has presented his work internationally for more than 25 years at numerous institutions, 
universities, art fairs and galleries. His work urges us to renegotiate art as being part of a 
reactive or – at times – autistic medium, commenting on oppressing themes in our contemporary 
society. By creating situations and breaking the passivity of the spectator, he wants the viewer to 
become part of the art as a kind of added component. Art is entertainment: to be able to touch 
the work, as well as to interact with the work is important. 
He creates situations in which everyday objects are altered or detached from their natural 
function. By applying specific combinations and certain manipulations, different functions and/or 
contexts are created. By rejecting an objective truth and global cultural narratives, his works 
references post-colonial theory as well as the avant-garde or the post-modern as a form of 
resistance against the logic of the capitalist market system. 
His works are based on inspiring situations: visions that reflect a sensation of indisputability and 
serene contemplation, combined with subtle details of odd or eccentric, humoristic elements. 
With the use of appropriated materials which are borrowed from a day-to-day context, he 
presents everyday objects as well as references to texts, painting and architecture. Pompous 
writings and Utopian constructivist designs are juxtaposed with trivial objects. Categories are 
subtly reversed. 
His works demonstrate how life extends beyond its own subjective limits and often tells a story 
about the effects of global cultural interaction over the early twenty-first century. It challenges the 
binaries we continually reconstruct between Self and Other, between our own ‘cannibal’ and 
‘civilized’ selves. 
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Το Τέλειο Τέλος, 
Leandros Pigades 
Εγκαίνια: 20/02 
Διάρκεια 21/02- 29/03 
 
 
Φανταστείτε την εκπληκτικά καλή τύχη της γενιάς που θα δεί το τέλος του κόσµου. Αυτό είναι 
τόσο θαυµάσιο όσο και το να ήταν εκεί στην αρχή του. "- Jean Baudrillard 
 
Η Phoenix Athens παρουσιάζει την ατοµική έκθεση Το τέλειο τέλος του Leandros Pigades . Ο 
καλλιτέχνης, µε έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, καλεί τον θεατή να ξεκινήσει ενα ψυχο-
γεωγραφικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο. Ένα πείραµα βασισµένο στην χωρική αντίληψη και 
την πολιτισµική χρήση, τα έργα τέχνης, υφαίνουν µια κινηµατογραφική αφήγηση που ενθαρρύνει 
τον θεατή να αµφισβητήσει τις αντιλήψεις και την κατανόηση του περιβάλλοντος ως µέσο 
καλύτερης αντίληψης του σύγχρονου κόσµου σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο. Η έκθεση 
διερευνά τη σχέση µεταξύ της καθολικότητας του µύθου και της αισθητικής τροµοκρατίας. 
Η πρακτική του Pigades, εγγενώς παράγωγο της ιστορίας της τέχνης, επιµένει ότι αν και δεν 
είναι νέα τεχνική, συνεχίζει την παράδοση του να αντιπαραθέτει νέους και παλιούς τρόπους 
δηµιουργίας τέχνης ως προβολή του µέλλοντος. Ο Pigades είναι ένας αυθεντικός υποστηρικτής 
του “µετα-χιουµοριστικού” καλλιτεχνικού κινήµατος  avant garde, που δεν πρέπει να συγχέεται 
µε το "µετα-θανάτιο" επειδή ο καλλιτέχνης δεν είναι ακόµη νεκρός. Ο Pigades ενθαρρύνει την 
καπιταλιστική κοινότητα να "ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΩΡΑ" και να καταναλώσει τα έργα πριν είναι πολύ 
αργά. 
Χρησιµοποιώντας την αναβαθµισµένη και κατά τα άλλα αναρχική περιοχή των Εξαρχίων ως 
σηµείο εκκίνησης για διάλογο µε αντιφατικές συζητήσεις κλπ., ο καλλιτέχνης ελπίζει στη λάµψη 
νέου φωτος στην -µετα την κρίση-Αθήνα και στην µεταβαλλόµενη αστική πραγµατικότητα. 
 
 
 
Σχετικά µε τον καλλιτέχνη 
Ο Leandros Pigades (1971, Νέα Υόρκη) δηµιουργεί έργα τέχνης µικτών µέσων, ζωγραφική και 
τέχνη των µέσων ενηµέρωσης. Έχει παρουσιάσει τα έργα του διεθνώς για περισσότερο από 25 
χρόνια σε πολλά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, εκθέσεις τέχνης και γκαλερί. Το έργο του µας ωθεί να 
επαναδιαπραγµατευτούµε την τέχνη ως µέρος ενός αντιδραστικού ή, µερικές φορές, αυτιστικού 
µέσου, σχολιάζοντας τα καταπιεστικά θέµατα στη σύγχρονη κοινωνία µας. Δηµιουργώντας 
καταστάσεις και παραβιάζοντας την παθητικότητα του θεατή, επιδιώκει ο θεατής να γίνει µέρος 
της τέχνης ως ένα είδος πρόσθετης συνιστώσας. Η τέχνη είναι διασκέδαση: είναι σηµαντικό να 
αγγίζεις το έργο, καθώς και να αλληλεπιδρά µε αυτό. Δηµιουργεί καταστάσεις στις οποίες τα 
καθηµερινά αντικείµενα µεταβάλλονται ή αποσπώνται από τη φυσική τους λειτουργία. 
Εφαρµόζοντας συγκεκριµένους συνδυασµούς και ορισµένους χειρισµούς, δηµιουργούνται 
διαφορετικές λειτουργίες και / ή περιβάλλοντα. Απορρίπτοντας µια αντικειµενική αλήθεια και 
παγκόσµιες πολιτιστικές αφηγήσεις, τα έργα του αναφέρουν την µετα-αποικιοκρατική θεωρία 
καθώς και την πρωτοπορία ή τη µεταµοντέρνα ως µορφή αντίστασης ενάντια στη λογική του 
καπιταλιστικού συστήµατος της αγοράς. Τα έργα του βασίζονται σε εµπνευσµένες καταστάσεις: 
οράµατα που αντικατοπτρίζουν την αίσθηση του αδιαµφισβήτητου και γαλήνιου 
προβληµατισµού, σε συνδυασµό µε τις λεπτές λεπτοµέρειες των περίεργων ή εκκεντρικών, 
χιουµοριστικών στοιχείων. Με τη χρήση κατάλληλων υλικών που δανείζονται από καθηµερινό 
περιβάλλον, παρουσιάζει αντικείµενα καθηµερινής ζωής καθώς και αναφορές σε κείµενα, 
ζωγραφική και αρχιτεκτονική. Τα ποµπώδη γραπτά και τα ουτοπικά κονστρουκτιβιστικά σχέδια 
συναντιούνται µε τα τετριµµένα αντικείµενα. Οι κατηγορίες αντιστρέφονται. Τα έργα του δείχνουν 
πώς η ζωή εκτείνεται πέρα από τα δικά της υποκειµενικά όρια και συχνά λέει µια ιστορία για τις 
επιπτώσεις της παγκόσµιας πολιτιστικής αλληλεπίδρασης στις αρχές του εικοστού πρώτου 
αιώνα. Αµφισβητεί τα δυαδικά αρχεία που αναπαράγουµε συνεχώς µεταξύ του Εαυτού και του 
Άλλου, µεταξύ του δικού µας «κανιβάλου» και του «πολιτισµένου» εαυτού µας. 
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Price List A perfect Ending 
 

 Platos Cave, 2020 
 

Spray paint on 
cardboard with HD 
video and stereo sound 
120 x 120 x 120 cm 
 

POR 
 

 Collider 1.1.12 
(Imagebomb Redux), 
2013 

HD video with stereo 
sound 
Duration 6:40  
 

 

  
Collider 2.2.17 
(Satisfaction 
Guaranteed), 2017 
 

 
HD Video with stereo 
sound 
Duration 6:00 
Edition of 5 
 

 
6500 euros 
 

  
Shredding the Classics, 
2015-2020 
(after Stewart Home's, 
Book Shedding Actions) 
 

printed hardbound 
books, paper and 
electric paper shredder.  
Size variable 
 

4500 euros 
 

 Unidentified Objects, 
2020 
 

Graphite on paper 
50 x 70 cm (each) 
 

4000 euros 
 

  
The Fifth Element (Black 
Cloud), 2020 
 

 
Acrylic spray paint on 
fireproof theatrical felt 
and lighting 
180 x 275 cm 
 

 
8700 euros 
 

  
Burka Bikini Girl, 2019 
 

 
Oil and graphite on 
canvas 
40 x 30 cm 
 

 
3200 euros 
 

 The Perfect Ending, 
2020 
 

Archival pigment print 
on 300gm paper 
33 x 48 cm 
Edition of 100 
 

50 euros 
 

 Critical Actors, 2019 
 

HD video with stereo 
sound  
Duration 6:20 
Edition of 5 
 

6500 euros 
 

 Flags in the bin, 2016 
 

Mixed media  
100 x 30 x 30 cm 
 

2500 euros 
 

 


