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περιεχόμενα contents Το Πέλαγος Πολιτισμού είναι μια σημαντική πρωτοβουλία 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προώθηση του 
σύγχρονου πολιτισμού στη Μυτιλήνη, έναν τόπο με πλούσια 
πολιτισμική παρακαταθήκη. Φέτος για πρώτη φορά εγκαινι-
άζουμε το Φεστιβάλ με τίτλο «Ανταλλάξιμα» με στόχο να το 
θεσμοθετήσουμε σε ετήσια βάση. Ξεκινάμε με την παρουσία 
σαράντα και πλέον Ελλήνων δημιουργών που ανανεώνουν 
ευφάνταστα την παράδοση των βιβλίων – καλλιτεχνημάτων, 
φιλοτεχνούν εξώφυλλα και προμετωπίδες βιβλίων ή διε-
ρευνούν τα κοινά αισθητικά μοτίβα ανάμεσα στη Δύση και 
την Ανατολή. Στόχος του φεστιβάλ να βρει και να αναδείξει 
τις γέφυρες ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, εμάς και 
τους γείτονές μας, να αναζητήσει τις μνήμες του τόπου και 
το σημερινό τους νόημα, να ενεργοποιήσει την πλούσια πο-
λιτισμική μνήμη και να φιλοξενήσει δημιουργικές δράσεις, 
εκθέσεις και εργαστήρια με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, μα-
θητών και ενηλίκων, πέρα από σύνορα και διαχωριστικές 
γραμμές. Η ώσμωση και η διάχυση της καλλιτεχνικής δρά-
σης στην κοινωνία είναι το ζητούμενο της εποχής μας και 
σ’ αυτό προσανατολιζόμαστε με εκθέσεις και δράσεις που 
δεν διαιρούν, ούτε αφαιρούν, αλλά μόνο προσθέτουν και 
πολλαπλασιάζουν τη δημιουργική έκφραση, τη φαντασία, τη 
συμμετοχή και τα κοινά μας βιώματα μέσω της τέχνης. 

The “Sea of Culture” is a very important initiative of the 
North Aegean Region in order to promote contemporary 
culture in Mytilene, a place with a rich cultural heritage. This 
year, the Festival “Antallaxima” is organized and we aim to 
establish it as an annual event.  We start by presenting 
more than forty Greek artists, who renew the tradition 
of artists’ books, create book covers and frontispieces 
or explore the common aesthetic motifs between West 
and East. The aim of the festival is to find and showcase 
the bridges that connect the present and the past, our 
neighbors and us, to seek the memories of our place and 
their meaning today, to activate the rich cultural memory 
and to host creative actions, exhibitions and workshops 
with the participation of artists, pupils and adults without 
borders and dividing lines. Osmosis and diffusion of 
artistic actions in society is the main issue at stake of our 
era and this is what we want to achieve with exhibitions 
and actions, which do not divide nor subtract but only add 
and multiply creative expression, fantasy, participation as 
well as our common experiences through art. 

Περιφερειάρχης Βορείου 
Αιγαίου

District Commissioner of 
North Aegean

Χριστίνα Δ. Καλογήρου

Christina Kalogirou
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H  Antallaxima και το όραμα πίσω από αυτή. 

Η δράση Antallaxima έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα 
ανταλλαγής ιδεών, εικαστικών μορφών και εμπειριών με άξονα τη σύγ-
χρονη τέχνη πέρα από σύνορα και διαχωρισμούς. Tο πλούσιο πολι-
τισμικό απόθεμα του νησιού αποτελεί έμπνευση και κινητήριο μοχλό, 
γι’ αυτό η έκθεση με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά βιβλία (artist books) - 
Επί, η έκθεση Σαν με τα φιλοτεχνημένα από καλλιτέχνες εξώφυλλα και 
προμετωπίδες, καθώς και η έκθεση Συν με θέμα τη διερεύνηση κοινών 
στοιχείων ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή στο αισθητικό και πολιτι-
σμικό επίπεδο. Στις τρεις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
της Antallaxima, συμμετέχουν σαράντα και πλέον Έλληνες καλλιτέχνες 
με σημαντική παρουσία στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή, με διεθνείς 
συμμετοχές και διακρίσεις.

Η ομάδα που εμπνεύστηκε και πραγματοποίησε την έκθεση έχει πολύ 
συγκεκριμένη στόχευση προς τη δημιουργία πυρήνων σύγχρονης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Ελλάδος, 
αντιμαχόμενη τον αποκλεισμό της περιφέρειας από τον παλμό και τον 
επίκαιρο διάλογο της σύγχρονης τέχνης. Ουσιαστικά, έρχεται σε αντι-
παράθεση με τη λογική,  πως τέτοιες δράσεις λαμβάνουν χώρα απο-
κλειστικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
που μέχρι σήμερα κρατούν τα σκήπτρα στους παραπάνω τομείς. 

Οι προσπάθειες της επιμελητικής και οργανωτικής ομάδας επικεντρώ-
νονται στην εξωστρέφεια, ενάντια σε καθεστώτα εσωστρέφειας που 
στις περισσότερες των περιπτώσεων χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα 
την ευρύτερη ελληνική περιφέρεια. Συγκεκριμένα, η έκθεση βασίζεται 
σε ένα μοντέλο που ενεργοποιεί τον διάλογο ανάμεσα σε κοινωνίες-
πυρήνες υποδοχής. Ο διάλογος αυτός είναι ανοικτός σε διαφορετικές 
προσλαμβάνουσες και απόψεις, ενώ δημιουργεί ένα γόνιμο και ζωτικό 
περιβάλλον συνδιαλλαγής.

Εν κατακλείδι, στόχος της ομάδας είναι η πραγματική ανταλλαγή. 

Η κριτική προσέγγιση πάντοτε προσφέρει περιθώρια αναστοχασμού και 
βελτίωσης πρακτικών και ασφαλώς μπορούν να γίνουν περισσότερα 
στο μέλλον και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και συνεργασίες με ομά-
δες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται και συμμερίζονται την αγωνία 
για το μέλλον του σύγχρονου πολιτισμού. 

Η εξωστρέφεια και η ανταλλαγή έχει πολλά πρόσωπα. Μαθαίνουμε 
από την ιστορία και τον πολιτισμό της Μυτιλήνης, συνεργαζόμαστε και 
θα θέλαμε να συνεχίσουμε στο μέλλον την Antallaxima με διεθνή πλέ-
ον χαρακτήρα, με ανοιχτούς ορίζοντες και διευρυμένο σκεπτικό, προ-
κειμένου να χτίσουμε ένα θεσμό με προοπτική και συμμετοχικότητα. 

Antallaxima and the vision behind it

The event “Antallaxima” aims to create a platform for exchanging 
ideas, visual forms and experiences with contemporary art beyond 
borders and separating lines at its core. The rich cultural heritage of 
the island was both the inspiration and the trigger that led us to the 
exhibition “Epi” featuring contemporary artist books, the exhibition 
“San” featuring book covers and frontispieces by artists, as well 
as the exhibition “Syn” on the exploration of common elements 
between West and East at an aesthetic and cultural level. More 
than forty Greek artists who participate in the contemporary art 
scene both in Greece and abroad and have received numerous 
distinctions, are presented in the exhibitions of “Antallaxima”.

The team, who came up with the idea and realized it, has a very 
specific goal- that of creating clusters of modern artistic creation in 
the regions of Greece, fighting thus the exclusion of rural areas from 
the beat and the relevant dialogue of contemporary art. It actually 
contradicts the rationale, that such actions take place exclusively in 
the large cities such as Athens and Thessaloniki. 

The efforts of both the curatorial and the organizational team focus 
on openness, fighting thus the inward looking character which 
mostly characterizes the periphery of Greece.  More specifically, 
the exhibition is based on a model that activates the dialogue in 
societies- receptors. This dialogue is open to various views and 
perceptions, while creating at the same time a fertile environment 
for debate. 

In conclusion, the organizers seek to achieve an actual exchange.

Critical approaches always leave room for reflection and 
improvement and of course more can be achieved in the future. 
We are open to proposals and cooperation with groups and 
people who are interested in and share our concern for the future of 
contemporary culture.  

Openness and exchange are multi-faceted. We learn from the 
history and the culture of Mytilene, we cooperate and we would like 
to continue Antallaxima in the future with an international character, 
open horizons and a broader framework in order to build an institution 
with prospects and inclusiveness.

Artistic director KatArt-e/ 

Art Management 
Antallaxima 

Artistic director KatArt-e/ 

Art Management 
Antallaxima

Δημήτρης Μιχάλαρος Dimitris Michalaros 





8

9

Από την επιφάνεια στην επινόηση. 
Εκδοχές σύγχρονων βιβλίων – καλλιτεχνημάτων

Θεωρούμε αναπόσπαστο μέρος του έργου τις μουτζούρες και τα σχέδια με 

δημιουργικές προσδοκίες. Βλέπουμε στον γραφικό χαρακτήρα μια ποιητική 

παρόρμηση. Καταστρέψαμε τα σημεία στίξης… Καταλαβαίνουμε τα φωνήε-

ντα σαν χρόνο και χώρο, τα σύμφωνα σαν χρώμα, ήχο, οσμή…

Δεν πρόκειται για αιρετικές διακηρύξεις κάποιας ομάδας σύγχρονων νέων 

καλλιτεχνών που επιχειρούν να ξαναδούν τις σχέσεις λόγου και εικόνας 

από την αρχή στο πεδίο της τυπογραφίας ή της δημιουργίας βιβλίων -καλ-

λιτεχνημάτων, αλλά για τους Ρώσους Φουτουριστές Νταβίντ και Νικολάι 

Μπουρλιούκ, Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Εκατερίνα Νίζεν, Ελένα Γκουρό, Βί-

κτορ Χλέμπνικοφ και Αλεξέι Κρουτσόνιχ που έναν αιώνα πριν, το 1913, 

τύπωναν το δεύτερο κατά σειρά μανιφέστο τους με τίτλο ‘Το Δόκανο των 

Δικαστών’ σε χαρτί ταπετσαρίας. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα 

πειράματα της ρωσικής πρωτοπορίας στη σύζευξη λογοτεχνίας και εικαστι-

κών τεχνών και ταυτόχρονα μια μαχητική διακήρυξη προθέσεων, ένα από 

τα σπάνια livres d’ artistes («αυτόγραφα βιβλία» τα αποκαλούσαν οι ρώσοι 

φουτουριστές) με καινοτομίες τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο 

που αντιστρατεύονταν τις παραδοσιακές συμβάσεις και χάρασσε ένα δια-

φορετικό δρόμο στη δημιουργία ενός σύνθετου εικαστικού – λογοτεχνικού 

δημιουργήματος.  Εφαλτήριο αυτής της συλλογικής προσπάθειας ήταν η 

κοινή πεποίθηση  ζωγράφων, ποιητών και θεωρητικών ότι είχε έρθει πλέ-

ον η ώρα να ακυρωθεί στην πράξη κάθε τι ξεπερασμένο, ακαδημαϊκό και 

συντηρητικό και ότι η εποχή απαιτούσε νέες μορφές για να αναπαραστήσει 

τα νέα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα, τέσσερα μόλις χρόνια πριν την 

Οκτωβριανή επανάσταση.

Αν και η συμβολή των κινημάτων της ρωσικής πρωτοπορίας στην εξέλιξη 

των βιβλίων καλλιτεχνημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, η δυτική ιστορι-

ογραφία έχει ενσωματώσει κατά κύριο λόγο τις κατακτήσεις των ιταλών 

φουτουριστών, των εξπρεσιονιστών, των ντανταϊστών και του ολλανδικού 

De Stijl στην πειραματική τυπογραφία, την ευφάνταστη συναρμογή εικό-

νας και λόγου, την απελευθέρωση των γραμμάτων από τη συντακτική και 

περιγραφική του λειτουργία και τη συγκρότηση νέων παραδόσεων αναπα-

ράστασης, απελευθερωμένων από την υποτακτική σχέση του λόγου στην 

εικόνα ή το αντίθετο. 

Από τη δεκαετία του 60 και μετά, νέες αντιλήψεις κάνουν την εμφάνισή 

τους σε σχέση με το νόημα και τη λειτουργία των εικαστικών βιβλίων. Σύμ-

φωνα με τον Δημοσθένη Αγραφιώτη, έναν από τους βασικούς θεωρητι-

κούς, ερευνητές, αλλά και ανανεωτές της τέχνης του εικαστικού βιβλίου 

που πειραματίζεται συστηματικά τόσο στην απελευθέρωση των γραμμάτων 

από την περιγραφική τους λειτουργία, όσο και στη σχέση ποίησης και εικό-

νας, υλικής και άϋλης δημιουργίας: βιβλία των καλλιτεχνών φιλοδοξούν 

πριν απ’ όλα να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τη γραφή, την εικόνα, το 

Διεθύντρια του Κέντρου 
Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης

Επιμελήτρια έκθεσης «Επί»

Συραγώ Τσιάρα βιβλίο, ως υλικό αντικείμενο και ως έργο τέχνης και 

να κινητοποιούν αισθήσεις, σκέψεις, φαντασιώσεις.

Σήμερα το πεδίο των βιβλίων – καλλιτεχνημάτων, ή 

artist books γνωρίζει  νέα άνθηση και καλύπτει περι-

οχές που είτε περιορίζονται στις δύο διαστάσεις με τη 

μορφή σελίδων ενός βιβλίου που αναρτώνται στον 

τοίχο, τοποθετούνται σε μία επιφάνεια ανάγνωσης, 

είτε επεκτείνονται στο χώρο, με τη μορφή γλυπτών 

και εγκατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούν 

το κολάζ, το σχέδιο, τη φωτογραφία, την ψηφιακή 

σύνθεση, σχολιάζουν εκδοχές άυλης αναπαράστα-

σης, αλλά και την ίδια την προϊστορία του εικαστικού 

βιβλίου. Βιβλία που καλούν τον επισκέπτη – θεατή 

να τα ξεφυλλίσει για να ανακαλύψει κρυμμένους κό-

σμους, να περιηγηθεί στο χώρο που δημιουργούν 

και να αισθανθεί την ενέργεια που εκπέμπουν, να τα 

αγγίξει και να ερμηνεύσει τις προθέσεις τους, χωρίς 

υποχρεωτικά να αναζητά νοηματικές σχέσεις. Η δι-

εύρυνση που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες 

στη μορφή που παίρνουν τα βιβλία-καλλιτεχνήματα 

αντικατοπτρίζει ποίκιλες μεθόδους επεξεργασίας, έκ-

δοσης και διανομής τους. Έχουμε κυρίως περιπτώ-

σεις μοναδικών χειροποίητων δημιουργιών, αλλά και 

εκδόσεις σε περιορισμένα αντίτυπα, ή σπανιότερα 

εικαστικά βιβλία μαζικής παραγωγής. 

Η έκθεση με τίτλο «Επί» που πραγματοποιείται στο 

Αρχοντικό Γεωργιάδη στη Μυτιλήνη από την 1η 

Μαρτίου μέχρι τις 12 Απριλίου 2015 επιδιώκει να 

παραθέσει  μία ενδεικτική επιλογή σύγχρονων εικα-

στικών βιβλίων (artists books) δεκατριών Ελλήνων 

καλλιτεχνών. Στόχος της έκθεσης είναι να διερευνή-

σει τα μέσα, τις τεχνικές και τις ιδιαίτερες προσεγγί-

σεις του χειροποίητου και ψηφιακά επεξεργασμένου 

εικαστικού βιβλίου όπως αυτές αποτυπώνονται στις 

πειραματικές κατευθύνσεις των τελευταίων δεκα-

ετιών. Η πολύτιμη παρακαταθήκη του Τεριάντ και 

συγκεκριμένα τα βιβλία – καλλιτεχνήματα του ευ-

ρωπαϊκού μοντερνισμού όπως η σειρά VERVE και 

τα Grands Livres του Μουσείου – Βιβλιοθήκης Στρ. 

Ελευθεριάδη αποτέλεσε και το αρχικό έναυσμα για τη 

σύλληψη και την πραγματοποίηση της έκθεσης «Επί» 

στην οποία συμμετέχουν οι: Δημοσθένης Αγραφιώ-

της, Χρήστος Βενέτης, Ελένη Κρίκκη, Αλέξανδρος 

Μαγκανιώτης, Βιργινία Μαστρογιαννάκη, Θοδωρής 

Λάλος, Μαρία Λοϊζίδου, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, 

Χριστίνα Μήτρεντζε, Ράνια Μπέλλου, Μαρία Παπα-

δημητρίου, Αθηνά Τάχα και  Γιώργος Τσεριώνης.

 Η πρόθεση «επί», εκκινώντας από την έννοια της επι-

φάνειας και συνεχίζοντας με την επέμβαση, την επί-

θεση, την επίδραση και την επινόηση,  σχηματοποιεί 

λεκτικά τις ποικίλες προθέσεις των δημιουργών:

Επιφάνεια

Στις «Αναδιπλώσεις» η Ελένη Κρίκκη επιχειρεί να 

αποσπάσει την αφήγηση από τις πρωτογενείς προ-

θέσεις ενός κειμένου, μετατρέποντας παλιά έγγραφα 

σε παλίμψηστα υφαντά, σελίδες ενός βιβλίου που 

εκτίθενται ελεύθερες με τη μορφή εγκατάστασης. Η 

Αθηνά Τάχα δημιουργεί μέσα από τα περίφημα βιω-

ματικά βιβλία τσέπης μία κυματοειδή εγκατάσταση 

όπου εκτίθεται μία εξαντλητική αφήγηση προσωπι-

κών αναμνήσεων από την παιδική της ηλικία μέχρι 

σήμερα. Πρόκειται για  ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο 

εννοιολογικό έργο τεκμηρίωσης μέσω της γραφής 

της διαδικασίας γήρανσης. Συγχρόνως επιχειρείται 

μία άσκηση στην ενεργό μνήμη που ανασυνθέτει τον 

εαυτό ως μία επιφάνεια που προκύπτει από τη συνεχή 

συσσώρευση ιζημάτων με εργαλείο τη μελέτη των βι-

ολογικών, συναισθηματικών και νοητικών αλλαγών 

που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου.  

Επέμβαση

Επεμβαίνοντας στο σώμα ενός υπάρχοντος βιβλίου  

ο Χρήστος Βενέτης  στη σειρά Αναιμικά Αρχεία με-

τασχηματίζει το αρχικό υλικό σε μία νέα πρωτότυπη 

αφηγηματική σύνθεση, αφού αφαιρεί το εσωτερικό 

μεταχειρισμένων βιβλίων και σχεδιάζει με μολύβι 

μια σειρά από φωτογραφίες  στα εσώφυλλα τους με 

αφορμή προσωπικά βιώματα και κοινωνικές σχέσεις. 

Η Δέσποινα Μεϊμάρογλου ανασύρει από την οικογε-

νειακή βιβλιοθήκη μια παλαιά έκδοση των Απομνη-

μονευμάτων του Ξενοφώντα από την οποία διατηρεί 

μόνο ορισμένες αρχικές σελίδες στην πρωτότυπη 

μορφή και ενθέτει νέες, ψηφιακά επεξεργασμένες 

εικόνες,  καθώς και ένα ποίημα του Beau Beusoleil 

με τον τίτλο Crossing. Στο βιβλίο της Μεσοποταμία, 

η έννοια της επέμβασης αποκτά πολιτικό χαρακτήρα, 

καθώς η ψηφιακή σύνθεση εικόνων αρχαίων πολι-

τισμών με σημερινές σκηνές σφαγών και επιθέσε-
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ων σε άμαχους πληθυσμούς προκαλεί συνειρμούς 

για την βέβηλη διείσδυση των σύγχρονων δυτικών 

υπερδυνάμεων στην πολύπαθη περιοχή που ορίζουν 

οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης.

Επίθεση

Η Βιργινία Μαστρογιαννάκη «επιτίθεται» στις κοινω-

νικές συμβάσεις και τα κανονιστικά πρότυπα όπως 

αυτά εκφράζονται μέσα από εμβληματικά βιβλία συ-

μπεριλαμβανομένων του Savoir Vivre και του Κάμα 

Σούτρα, ενώ στο Holy Book επεμβαίνει «καταστρο-

φικά» καίγοντας τμήματα των σελίδων για να δημι-

ουργήσει σταδιακά μία κυψέλη-εργόχειρο.  Ο Γιώρ-

γος Τσεριώνης αφαιρεί τμήματα παλιών λεξικών και 

ενθέτει αντικείμενα, σχέδια ή μικρά γλυπτά δημιουρ-

γώντας ένα μικρόκοσμο προσωπικών σχολίων και 

ενθυμήσεων που συνθέτουν τον μικρόκοσμο με μία 

συμπαντική, αποκαλυπτική ανατομία. Δεν περιορίζε-

ται στη δισδιάστατη επιφάνεια, αλλά μετακινείται στο 

χώρο προτείνοντας μία ολόπλευρη συνθήκη θέασης 

βιβλίων – γλυπτών. Η Χριστίνα Μήτρεντζε στοχάζε-

ται στο νόημα της γνώσης, στις πρακτικές ανάγνω-

σης και συσσώρευσης πληροφοριών σχηματίζοντας 

γλυπτούς όγκους από μεταχειρισμένα βιβλία τα οποία 

ανανοηματοδοτεί ενσωματώνοντας αντικείμενα από 

την ποπ κουλτούρα των αναμνηστικών αντικειμένων 

και των παιχνιδιών. 

 

Επίδραση

«Ίσως η τέχνη να ξεκινάει από τα ζώα» υποστηρίζουν 

οι Deleuze και Guattari στο εισαγωγικό κείμενο του 

βιβλίου First Love (Πρώτος Έρωτας) του Αλέξαν-

δρου Μαγκανιώτη. Ο καλλιτέχνης ενθέτει τα πρωτό-

τυπα σχέδια με μαρκαδόρο σε διαφανές χαρτί ανά-

μεσα στις σελίδες από το διήγημα του S. Beckett. 

Δεν πρόκειται για μια εικονογράφηση της λογοτεχνι-

κής αφήγησης αλλά για μία δημιουργική συνομιλία 

απρόσμενων υβριδικών εικόνων με το υπάρχον κεί-

μενο. Αν και οι επιδράσεις του καλλιτέχνη από τον 

κόσμο του παραμυθιού, του έπους, της λογοτεχνίας 

και της ψυχανάλυσης είναι ορατές, το έργο του χα-

ρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία, την αρτιότητα και 

τη γεωμετρική ευταξία του φανταστικού κόσμου που 

ο ίδιος συνθέτει. Στη σειρά Far East, o Θοδωρής 

Λάλος επεξεργάζεται εικόνες, σύμβολα, παραδόσεις 

επεξεργασίας χειροποίητου χαρτιού και βιβλιοδεσίας 

από την Άπω Ανατολή σε μία ευφάνταστη συναρμογή 

λόγου και εικόνας που φέρει τη σφραγίδα της καλλι-

τεχνικής χειροναξίας, της αφοσίωσης και του πειρα-

ματισμού στη συμπεριφορά και τις πολιτισμικές αξίες 

των υλικών. 

Επινόηση

Πώς μετασχηματίζεται το υλικό της μνήμης σε μια 

νέα, πρωτότυπη αφήγηση; Δύο διαφορετικές εκδο-

χές παρουσιάζει το έργο της Ράνιας Μπέλλου και της 

Μαρίας Λοϊζίδου. Αντλώντας τις αναφορές της από 

αρχεία, επιστολές, φωτογραφίες- υλικό που συλλέ-

γει και επεξεργάζεται- η Ράνια Μπέλλου προβαίνει σε 

μία ανασύνθεση των υλικών κατάλοιπων της μνή-

μης και της βιωμένης εμπειρίας σε μία σειρά βιβλίων 

καλλιτεχνημάτων που αφηγούνται μία επινοημένη 

προσωπική ιστορία καθιστώντας ορατό το ίχνος της 

αναδυόμενης, επιλεκτικής μνήμης και της σχέσης της 

με τη λήθη. Η Μαρία Λοϊζίδου κινείται σε πιο εννοι-

ολογικά μονοπάτια. Στα εικαστικά της βιβλία υπάρχει 

το στοιχείο της αποσπασματικότητας, η αφήγηση δεν 

είναι συνεχής, και ο ρόλος του θεατή που φυλλομε-

τρά το έργο της γίνεται καθοριστικός στην ανασύνθε-

ση μιας ιστορίας. Τα μέσα της ποικίλουν. Το σχέδιο 

κυριαρχεί, αλλά αξιοποιείται παράλληλα η αποκοπή, 

η αφαίρεση υλικού, η επικόλληση, η ένθεση γλυ-

πτών αντικειμένων. Μια διαφορετικής τάξης επινόη-

ση επιχειρεί η Μαρία Παπαδημητρίου στο βιβλίο της 

Firma Gypsy Globales, όπου πρωταγωνιστεί ένα δη-

μιουργικό ζευγάρι Τσιγγάνων  που ιδρύουν έναν οίκο 

μόδας και παρουσιάζουν μία ολοκληρωμένη πρό-

ταση γύρω από την μόδα και την κουλτούρα στους 

καταυλισμούς των Ρομά από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Το βιβλίο της, δομημένο σε τρεις αλληλέν-

δετες ενότητες, συνδυάζει μεθόδους fashion editing 

με ανθρωπολογική μελέτη και έρευνα σε αρχεία για 

να διερευνήσει το βαθύτερο νόημα των ενδυματολο-

γικών κωδικών. 

From Surface to Conception
Versions of contemporary artists’ books

We consider both scribbles and drawings that have creative prospects 

as an inextricable part of the work. We discern a poetic impulse in 

handwriting. We dashed the punctuation marks… We comprehend the 

vowels as time and space, the consonants as color, sound, scent… 

These are not sectarian proclamations made by a group of young 

contemporary artists, who attempt to reexamine anew the relationships 

between speech and image in the field of typography or the production 

of artists’ books; on the contrary, they come from the Russian futurists 

David and Nicolai Burlyuk, Vladimir Mayakovsky, Ekaterina Nizen, Elena 

Guro, Viktor Khlebnikov, and Alexei Krutschonych, who a century ago, 

in 1913, printed their second manifesto on wall-paper, entitled Sadok 

Sudei (A Trap for Judges). This is one of the most important experiments 

of Russian futurism pertaining to the coupling of literature and visual 

arts and, at the same time, a spirited declaration of intentions, one of 

the rare livres d’ artistes (the Russian futurists called them “self-written 

books” or autographs) with innovations regarding both form and content 

that opposed the traditional conventions and marked a different path 

in crafting a complex visual-literary creation. The starting point of this 

collective endeavor was the belief shared by artists, poets, and theorists 

that the time for the annulment of all that was dated, academic, and 

conservative has come and that the era demanded new forms in order 

to represent the new social and political conditions, almost four years 

before the October Revolution.

Even though the contribution of the Russian futurism movements in 

the development of artists’ books is of great importance, Western 

historiography has predominantly integrated the accomplishments 

of the Italian futurists, expressionists, Dadaists, and Dutch De 

Stijl in experimental typography, the imaginative assembly of 

image and speech, the disengagement of letters from syntactical 

and descriptive function, and the formation of new representation 

traditions, free from the subservient relationship between speech 

and image or vice versa.

From the 1960’s onwards, new concepts appear pertaining to the 

meaning and function of artists’ books. According to Demosthenes 

Agrafiotis, a main theorist, researcher, and innovator of the art 

behind the artists’ book, who is systematically experimenting with 

the liberation of letters from their descriptive function as well as the 

relationship between poetry and image and material and immaterial 

creation: Artists’ books, above all, aspire to pose questions regarding 

writing, images, and books as material objects and artworks, and 

Syrago Tsiara
Director of the Contemporary 
Art Centre of Thessaloniki 

Curator of the exhibition 
«Epi» (=Επί)
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subsequently to mobilize the senses, thoughts, 

imaginations, and pleasures that are revealed for 

the first time.

Today, the field of artists’ books experiences a new 

booming and covers fields that are either restricted 

to the two dimensions in the form of books’ pages 

put up on a wall, on a reading surface, or expand in 

space in the form of sculptures and installations. In 

many instances, they take advantage of collage, 

drawing, photography, digital composition, and 

comment versions of immaterial representation as 

well as the very history of the artists’ book. Books 

that invite the visitor-viewer to browse them in order 

to discover new worlds, tour the space that they 

create and feel the energy they emit, touch them and 

interpret their intentions, without necessarily looking 

for conceptual relationships. The development one 

observes during the last decades regarding the form 

that artists’ books obtain reflects various processing, 

publishing, and distributing methods. Mainly, we 

have cases of unique hand-made creations, but 

also publications in limited copies or, rarely, artists’ 

books of mass production.

The exhibition “Epi” at the Villa Georgiadis in 

Mytilene, taking place from March 1st to April 12th 

2015, seeks to set forth an indicative collection 

of contemporary artists’ books by thirteen artists. 

The aim of the exhibition is to explore the means, 

techniques, and peculiar approaches of the hand-

made and digitally processed artists’ book as they 

are reflected on the experimental directions during 

the last decades. It was the valuable Tériade 

collection and, more specifically, the artists’ books 

of European modernism, like the VERVE series and 

the Grande Livres courtesy of the Museum-Library 

Stratis Eleftheriadis that initially triggered the idea 

and implementation of the exhibition “Epi”, in which 

participate: Demosthenes Agrafiotis, Christos 

Venetis, Eleni Krikki, Alexandros Maganiotis, Virginia 

Mastrogiannaki, Thodoris Lalos, Maria Loizidou, 

Despina Meimaroglou, Christina Mitrentse, Rania 

Bellou, Maria Papadimitriou, Athena Tacha, and 

Giorgos Tserionis.

The preposition “epi”, starting with the notion 

of surface (Greek: epiphanēa) and moving on to 

notions such as intervention (epemvasē), attack 

(epithesē), and invention (epinoesē) verbally forms 

the various intentions of the artists:

Surface (epiphanēa)

In Foldings (=Anadiploseis), Eleni Krikki attempts 

to extract the narration from a text’s original 

intentions by transforming old manuscripts into web 

palimpsests, pages of a book displayed unconfined 

in the form of an installation. Athena Tacha, 

through the famous experiential pocket books, 

creates a wavy installation, where an exhaustive 

narration of personal memories is being exhibited, 

spanning from her childhood to the present. It is 

a composite and multilayered conceptual work 

that documents, through writing, the process 

of ageing. In addition, an exercise in the active 

memory is attempted, which reconstitutes the self 

as a surface that emerges from the continuous 

accumulation of sediments with the study of the 

biological, emotional, and cognitive changes that 

come about over time being the tool.

Intervention (=epemvasē)

By intervening in the body of an existing book, 

Christos Venetis in the series Anemic Archives 

transforms the initial material into a new innovative 

narration synthesis, since he extracts the interior 

of used books and draws with pencil a series of 

photos into their inside covers drawing from 

personal experiences and social relationships. 

Despina Meimaroglou picks up an old edition of 

Xenophon’s Memorabilia from the family library, 

from which she keeps only a few of the first 

pages into their original form and inserts new, 

digitally processed images as well as a poem 

by Beau Beusoleil entitled Crossing. In her book 

Mesopotamia, the notion of intervention acquires 

a political meaning, since the digital synthesis of 

images of ancient civilizations with contemporary 

scenes of slaughters and assaults against civilians 

creates associations pertaining to the profane 

invasion of the modern Western superpowers into 

the long-suffering regions located between the 

rivers Tigris and Euphrates.

Attack (=epithesē)

Virginia Mastrogiannaki ‘attacks’ the social 

conventions and the prescriptive models as they 

are expressed through the emblematic books, 

including Savoir Vivre and Kama Sutra, while in her 

Holy Book she intervenes “catastrophically” burning 

parts of the pages in order to eventually create a 

hive-needlework. Giorgos Tserionis extracts parts 

of old dictionaries and inserts objects, drawings, 

or small sculptures thus creating a microcosm of 

personal comments and memoires that link the 

microcosm with a cosmic, revelational anatomy. He 

does not confine himself to the two-dimensional 

surface, but moves within space suggesting a 

spherical condition of viewing books-sculptures. 

Christina Mitrentse reflects on the meaning of 

knowledge, the practices of reading and information 

accumulation creating sculpted volumes made by 

used books to which she assigns new meaning 

by integrating objects from the pop culture of the 

commemorative objects and games.

Influence (=epidrasi) 

“Perhaps art begins with the animal,” argued 

Deleuze and Guattari, cited in the introduction of 

Alexandros Maganiotis’ book First Love. The artist 

inserts the original designs made with marker on 

transparent paper between the pages of S. Beckett’s 

story. It is not an illustration of the literary narration 

but a creative conversation between unexpected 

hybrid images and the existing text. Even though 

the influences from tales, epics, literature, and 

psychoanalysis are evident, the artist’s work is 

characterized by innovation, soundness, and the 

geometrical order of the imaginary world that he 

composes. In Far East, Thodoris Lalos works with 

images, symbols, and traditions of processing 

handmade paper and bookbinding from the Far 

East into an imaginative assembly of speech and 

image, which denotes the artistic construction, 

dedication, and experimentation with the materials’ 

attitude and cultural values. 

Invention (=epinoesē)

How is the material of memory transformed into a 

new, innovative narration? Rania Bellou and Maria 

Loizidou present two different versions. By drawing 

on archives, epistles, photographs – materials 

that she collects and edits – Rania Bellou moves 

towards a reconstruction of the material debris 

of memory and empirical experience in a series of 

artists’ books that recount a fabricated personal 

story, thus making visible the mark of the emerging, 

selective memory and its relation to oblivion. Maria 

Loizidou moves along more conceptual paths. In 

her artistic books one encounters the element of 

piecemealness, the narration is not continuous, 

and the viewer’s role that thumbs through her 

work becomes essential for the reconstruction 

of a story. The mediums she uses vary. Designs 

are dominant, but at the same time extraction, 

material removal, pasting, insertion of sculptured 

objects are utilized. Maria Papadimitriou attempts 

a different kind of invention in her book Firma Gypsy 

Globales, in which a creative couple of gypsies 

start a Fashion House and present a complete 

proposal regarding the fashion and culture of 

the Roma camps found in different regions of 

Greece. The book, structured into three correlative 

parts, combines fashion editing methods and an 

anthropological investigation and study of archives 

in order to further examine the deeper meaning of 

dress codes.



14

15

Δημοσθένης Αγραφιώτης 

(1946)

Ποιητής, Εικαστικός καλλιτέχνης διαμέσων (ζωγραφική, φωτογραφική, διαμέσα/intermedia, performance/

επιτέλεση, εγκαταστάσεις). Συγγραφέας βιβλίων με δοκίμια και επιστημονικά άρθρα για την τέχνη, την 

επιστήμη/τεχνολογία,υγεία ως κοινωνικο-πολιτιστικά φαινόμενα και τη νεοτερικότητα. Ατομικές και 

συλλογικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφικής και οπτικής/εικονοσχηματικής ποίησης στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Συμμετοχές σε εκδόσεις, κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις, ταχυδρομική τέχνη, πολυμέσα 

και διαμέσα, εγκαταστάσεις (ιnstallations) επιτελέσεις (performances), “εναλλακτικές” καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες. Ειδικό ενδιαφέρον για τις συζεύξεις τέχνης και νέων τεχνολογιών - τεχνοεπιστήμης. Έκδοση 

φυλλαδίου τέχνης ‘Κλίναμεν’ (1980-90) περιοδικού «Κλίναμεν» (Εκδ. Ερατώ, 1990-94) και παραγωγή 

βιβλίων – καλλιτεχνημάτων (artists books) ‘Κλίναμεν’ . ‘Κλίναμεν’ ηλεκτρονικό (2001-).

Demosthenes Agrafiotis

(1946)

He is active in the fields of poetry/painting/photography/ intermedia/installations and their interactions, 

with books of poetry and essays, and exhibitions of photography paintings, drawings and installations, 

both in Greece and abroad. He has a special interest for the relations between art and new technologies, 

for multimedia or intermedia projects and also for performances. 

His essays are dedicated to analysis of different forms of art as cultural phenomenon. He has 

participated in different type of artistic activities: publications, small press initiatives and mail - art / 

alternative - action art projects.

His anthology-formatted magazine ‘Clinamen’ (1980-90), co-published by Erato Publications in Athens 

(1991-94), has been active for over a decade as an amalgam of Greek poetry and art with work from 

Europe, Asia and America. 7 artists books were published based on ‘Clinamen’ (1980-1995). After 

1996, ‘Clinamen’ is centered on production of artists books (18). ‘Clinamen’   in the web (2001-).

www.dagrafiotis.com

www.multimania.com/lexicones

www.thetis.gr/services/clinamen

www.poeticanet.gr

mucri-photographie.univ-paris1.fr

databaz.org/vlogtrotter/?cat=3 

www.dianagallery.gr/artists

poiein.gr

www.poeticanet.gr

hcp.gr

argart.gr

carted.eu

Definitions/ Ορισμοί
Διπλό βιβλίο καλλιτέχνημα “Definitions: Translations + 

Performance” by Demosthenes Agrafiotis, 50 αντίτυπα 
21x 29,5 εκ. & 21 x 29,5 εκ. 

Definitions
Double artist book “Definitions: Translations + 
Performance” by Demosthenes Agrafiotis, 50 copies
21 x 29,5 cm.  & 21 x 29,5 cm. 
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Formulation c/ La juste maniėre

Ποίηση: Δημοσθένη Αγραφιώτη 

Ζωγραφική: André Jolivet 

Εκδόσεις: Voldije Editions

«BÊTISES» (οπτικά ποιήματα)
Éditions Fidel Anthelme X, Collection 

“La Petite Motesta”, Marseille, France 2011 
21 x 21 εκ.

Formulation c/ La juste maniėre

Poetry : Demosthenes Agrafiotis

Painting : André Jolivet

Editions: Voldije Editions

«BÊTISES» (visual poems)
Éditions Fidel Anthelme X, Collection 
“La Petite Motesta”, Marseille, France, 2011 
21 x 21 cm.
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Χρήστος Βενέτης

Ο Χρήστος Βενέτης γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1967. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στις πιο πρόσφατές του εκθέσεις περιλαμβάνονται οι 

εξής: Art Projects/ Art London, συμμετοχή με τη γκαλερί ΤinT (2015), Amsterdam Drawing, συμμετοχή 

με τη γκαλερί Patrick Heide Contemporary Art, Amsterdam (2014), Optima mihi in chartis, galerie 

Roemerapotheke, Zürich (2014), Art Athina, συμμετοχή με την γκαλερί TinT, Αθήνα (2014), Drawing 

Now, συμμετοχή με την γκαλερί Patrick Heide Contemporary Art, Παρίσι (2014), and I would see flowers 

through your eyes, Alex Hamilton - Christos Venetis, Patrick Heide Contemporary Art, Λονδίνο (2013), 

Drawing Now, συμμετοχή με την γκαλερί TinT gallery, Παρίσι (2013), Volta8, συμμετοχή με την γκαλερί 

TinT, Βασιλεία (2012), Utopia, Κέντρο Ε. Λανίτη, Λεμεσός (2012),  Art Athina 11, συμμετοχή με την 

γκαλερί TinT, Αθήνα (2011), Conversation Piece, γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη (2010), Hinterland, Action 

Field Kodra, Θεσσαλονίκη (2009), Matter-Work, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη (2001), 

10Rooms2000, Hotel St. George Lycabettus, Kappatos Gallery, Αθήνα (2000), Biennale of Young 

Artists of Mediterranean Countries, Νίκαια (1999). Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Christos Venetis 

Βorn in Ioannina, Greece in 1967. He graduated from the Fine and Applied Arts School of the Aristotle 

University of Thessaloniki (1993-1999). He has participated in numerous exhibitions, the most recent 

of which include: Art Projects / Art London, participation with TinT gallery, London (2015), Amsterdam 

Drawing, participation with Patrick Heide Contemporary Art, Amsterdam (2014), Optima mihi in chartis, 

galerie Roemerapotheke, Zürich (2014), Art Athina, participation with TinT gallery, Athens (2014), 

Drawing Now, participation with Patrick Heide Contemporary Art, Paris (2014), and I would see flowers 

through your eyes, Alex Hamilton - Christos Venetis, Patrick Heide Contemporary Art, London (2013), 

Drawing Now, participation with TinT gallery, Paris (2013), Volta8, participation with TinT gallery, Basel 

(2012), Utopia, E. Lanitis Cultural Center, Limassol (2012), Art Athina 11, participation with TinT 

gallery, Athens (2011), Conversation Piece, TinT gallery, Thessaloniki (2010), Ana-Kata 221, IRIS 

Cultural Centre, Thessaloniki (2009), Hinterland, Action Field Kodra, Thessaloniki (2009), Zosimades, 

Municipal Gallery of Ioannina (2006), Matter-Work, Vafopouleio Cultural Centre, Thessaloniki (2001), 

10Rooms2000, Kappatos Gallery, Hotel St. George Lycabettus, Athens (2000), Biennale of Young 

Artists of Mediterranean Countries, Nice, France (1999). Lives and works in Thessaloniki.

Αναιμικά αρχεία, 2014
Εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές. 

Σχέδιο, μολύβι σε εσώφυλλα παλιών βιβλίων.

Ευγενική παραχώρηση: γκαλερί TinT & Χρήστος Βενέτης

Anemic Archives, 2014
Installation, variable dimensions. 
Drawing, pencil on old book covers.

Courtesy: TinT gallery & Christos Venetis
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Ελένη Κρίκκη

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1962. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Σπούδασε Φυσική (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Αρχιτεκτονική (ΕΜΠ). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικα-

στικών Τεχνών Ελλάδος.

Ατομικές εκθέσεις: «Κλωστές Μνήμης», Γκαλερί 24, Αθήνα, Απρίλιος 2013 / «Highlights», Γκαλερί Astra, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2008 / «Winged Metaphors», Γκαλερί KOUROS, Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2005 – Ια-

νουάριος 2006 / «Άγγελοι», Τρίκαλα, Ιούνιος 2004 / «Φεγγάρια και Δένδρα», Ερμουπόλεια, Σύρος, Ιού-

λιος 2003 / «Απόπλους», Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα, Ιούλιος 2002 / «Δένδρα και Στεφάνια», 

Πολιτιστικός Χώρος ‘Διάβαση’, Αθήνα, Μάιος 2002.

Ομαδικές εκθέσεις: «Γακ-Art», Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιούνιος 2014 / Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλη 

,Δήμος Αθηναίων, Μάιος  2014 / «canepal», Βουδαπέστη, Απρίλιος 2014 / «Το πρόβατο», Ίδρυμα μείζο-

νος ελληνισμού, Δεκέμβριος 2013 / «design και οικολογία», Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, Δεκέμβριος 

2011 / «Νησιά», Αρχοντικό Γεωργιάδη ,Μυτιλήνη , Αύγουστος  2011 / «Σπίτι», Τεχνόπολις Δήμου Αθηναί-

ων, Ιούνιος 2011 / Art-Athina 2010, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις TaeKwonDo, Φάληρο, Μάιος 2010

Art-Athina 2009, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις TaeKwonDo, Φάληρο, Μάιος 2009 / Art-Athina 2005, Εκ-

θεσιακό Κέντρο HELEXPO, Μάιος 2005 / KOUROS Gallery, Νέα Υόρκη, Δεκέμβριος 2004 / Artower, 

Αθήνα, Αύγουστος 2004.

Eleni Krikki

She was born in Trikala (Thessaly-Greece) in 1962. She has studied Physics (University of Athens) and 

Architecture (NTUA). Now, she lives and works in Athens and is a member of the Greek Chamber of 

Visual Arts.

Personal exhibitions: «Threads of Memory», Choros Technis 24 Gallery, Athens, April 2013. /«Highlights», 

Astra Gallery, Athens, December 2008. / «Winged Metaphors», KOUROS Gallery, New York, November 

2005 - January 2006. / «Angels», Trikala, Greece, June 2004. / «Moons and Trees», at Ermoupoleia, 

Syros, Greece, July 2003. / «Sailing», at Feasts of Logos and Arts, Lefkas, Greece, July 2002. / «Trees 

and garlands», Cultural Place ‘Diavasi’, Athens, Greece, May 2002.

Group exhibitions: «Gsa-Art», General State Archives, Athens, June 2014. // Angeliki Hatzimichali” 

Centre of Folk Art and Tradition, Municipality of Athens, May 2014. // «Canepal», Budapest, April 2014. 

// «The sheep», Foundation of the Hellenic World, Athens, December 2013. // «DESIGN 2011 ecology 

- modern technologies», Municipal Art Gallery, Athens, December 2011. // «Islands», Georgiadis 

mansion, Mytilene, August 2011. // «Home», Technopolis City of Athens, June 2011. // Art-Athina 

2010, Faliro Pavilion (TaeKwonDo), Athens, May 2010. // Art-Athina 2009, Faliro Pavilion (TaeKwonDo), 

Athens, May 2009. // Art-Athina 2005, HELEXPO Exhibition Centre, Athens, May 2005. // KOUROS 

Gallery, New York, December 2004. // Artower Gallery, Athens, August 2004.

Αναδιπλώσεις, 2014
Μικτή τεχνική
180 x 80 εκ.

Folds, 2014
Mixed Media
180 x 80 cm.
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Θοδωρής Λάλος

 far east/ book 6, 2012

εικαστικό βιβλίο, γιαπωνέζικη βιβλιοδεσία, 120 σελίδες

27 x 22 εκ.

  

Thodoris Lalos

far east/ book 6, 2012 

artist’s book, Japanese bookbinding,  120 pages 

27 x 22 cm.

 

Θοδωρής Λάλος

 far east/ book 7, 2012

εικαστικό βιβλίο, γιαπωνέζικη βιβλιοδεσία, 120 σελίδες

27 x 22 εκ.

  

Thodoris Lalos

far east/ book 7, 2012 

artist’s book, Japanese bookbinding,  120 pages 

27 x 22 cm.

ADI

εικαστικό βιβλίο ακορντεόν, 2014

53σελίδες

  27,5 x 26,5 εκ. 

ADI 

artist’s book accordion, 2014

53pages

27,5 x 26,5 cm. 

Θοδωρής Λάλος

Σπούδασε ζωγραφική στη  Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης και συντήρηση έργων τέχνης στην Αθήνα 

και Ρώμη. Ατομικές εκθέσεις: FAR EAST/εικόνες του ρευστού κόσμου αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος Αθήνα 

2013, Ut pictura poesis gallery Ρωμανού 7 Θεσσαλονίκη 2011,  Say I’m a dreamer gallery vlassis.art  

Θεσσαλονίκη 2010, Μερικά χρώματα είναι φωτεινά τα άλλα φωτεινότερα  Hotel ‘’Porto Valitsa’’ Παλιού-

ρι-Χαλκιδική 2002. Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή): Λουτρά Παράδεισος =ίσον  Bey Hamam Θεσσαλονίκη 

2014, INTERSECCIONES MÉXICO-GREECE-ITALY Lux Art Gallery Τεργέστη-Ιταλία 2014,    WAD Poetry 

2014 Ντέλφ-Ολλανδία 2014,  LIBER LIBRI- libri oggetto e libri d’artista gallery Studio Gennai  Πίζα-Ιταλία 

2013, WAD Poetry 2013 Ντέλφ-Ολλανδία 2013, INTERSECCIONES  Palacio Municipal  Σαν Λουίζ Ποτόσι-

Μεξικό 2013,  Από το Βορρά στο Νότο Υπόγεια Βενετική Κρήνη της Σπλάνζιας Χανιά 2013,  Extraversion- 

DIŞA DÖNÜKLÜK  Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολη 2012, Σύνθεση-Κατασκευή-Παραγωγή 

Ρωσική Πρωτοπορία και Σύγχρονη Τέχνη Κ.Μ.Σ.Τ-Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη 2012, KRYŽKELĖ / 

CROSSROAD  ARKA Βίλνους-Λιθουανία.2012, Konst från Grekland Fullersta Bio Konsthall Στοκχόλμη-

Σουηδία 2012, Indian Summer  Ντέλφ-Ολλανδία 2012, George MACIUNAS And Beyond: FLUXUS Never 

Stops Kaunas Biennale Λιθουανία 2011, My everyday object Cultural center Polifemo Μιλάνο-Ιταλία 

2011, 4th International Printmaking Juried ExhibitPrints for Peace 2011 Μοντερέι-Μεξικό 2011,  Why 

cinema now  Μ.Ι.Ε.Τ Θεσσαλονίκη 2009, Απόφοιτοι Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης 2008-2009 Μ.Μ.Σ.Τ 

Θεσσαλονίκη 2009, 5η Μπιενάλε Καλών Τεχνών Ελλάδας Ξενοδοχείο Creta Maris Convention Ηρά-

κλειο-Κρήτη 2008. Έχει σχεδιάσει σκηνικά κοστούμια για το θέατρο. (Ομάδα Τρίτο Στούντιο).  Έργα του 

υπάρχουν στη μόνιμη συλλογή του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Κρατικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μουσείο Καβάφη Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, και Stedelijk Van 

Abbemuseum Αϊντχόβεν Ολλανδίας.

Theodore Lalos

He studied painting at the School of Fine arts of the Aristotle University of Thessaloniki and art 

conservation in Athens and Rome. Solo exhibitions: FAR EAST/ images of the fluid world, gallery 

Technohoros Athens 2013; Ut pictura poesis, gallery  Romanou7 Thessaloniki 2011; Say I’m a dreamer 

gallery Vlassis.art, Thessaloniki 2010; Some colors are bright... the other brighter  Hotel Porto Valitsa 

Paliouri-Halkidiki 2002. Selected group exhibitions: Baths Paradise=equals Bey Hamam Thessaloniki 

2014; INTERSECCIONES MÉXICO-GREECE-ITALY Lux Art Gallery Trieste-Italy 2014; W.A.D Poetry 

2014 Delft-The Netherlands; LIBER LIBRI- libri oggetto e libri d’artista,  gallery Studio Pisa-Italy 2013; 

W.A.D Poetry 2013 Delft-The Netherlands 2013; Extraversion- DIŞA DÖNÜKLÜK Sismanoglio Megaro 

Istanbul-Turkey 2012; Composition-Construction-Production. Russian Avant-Garde and Contemporary 

Art State Museum of Contemporary Art Thessaloniki 2012; / Crossroads  ARKA, Vilnius-Lithuania 

2012; Konst från Grekland Fullersta Bio Konsthall Stockholm-Sweden 2012; W.A.D. Poetry Project 

V Delft-The Netherlands 2012; George Maciunas and Beyond: Fluxus Never Stops, Kaunas Biennale, 

Lithuania 2012; My everyday object, Cultural center Polifemo-La Fabbrica del Vapore, Milan, Italy 2011; 

4th International Printmaking Juried ExhibitPrints for Peace 2011, Monterrey, Mexico 2011; Why cinema 

now?, National Bank Cultural Fountation Thessaloniki 2009; New Artist at work, Byzantine Museum of 

Thessaloniki 2008. He designed scenery and costumes for the Theatre.(Third Studio).  His works are in 

the permanent collection of the Macedonian Museum of Contemporary Art Thessaloniki,  State Museum 

of Contemporary Art Thessaloniki, Kavafi Museum Alexandria- Egypt and Stedelijk Van Abbemuseum 

Eindhoven Netherlands. 

 far east/ book 1, 2012
Eικαστικό βιβλίο, γιαπωνέζικη βιβλιοδεσία, 120 σελ.

27 x 22 εκ.

far east/ book 1, 2012 
Artist’s book, Japanese bookbinding,  120 p. 
27 x 22 cm.

 far east/ book 4, 2012
εικαστικό βιβλίο, γιαπωνέζικη βιβλιοδεσία, 120 σελίδες

27 x 22 εκ.

far east/ book 4, 2012 
artist’s book, Japanese bookbinding,  120 pages 
27 x 22 cm.
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Μαρία Λοϊζίδου 

Μετά τις σπουδές της στη École Nationale des Beaux-Arts  στη Λυών, η εικαστικός Μαρία Λοϊζίδου, έζησε 

στο Παρίσι και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία. Το 2014 ήταν short-listed για το Curate Award 

των Fondazione Prada και Qatar Museum Authorities. Η Λοϊζίδου έχει εκθέσει διεθνώς σε πολυάριθμες 

ατομικές και ομαδικές εκθέσεις (Μπιενάλε της Βενετίας, 1986, 2004, 2006, Μπιενάλε Καΐρου, 2010 κ.ά.), 

της έχει ανατεθεί η δημιουργία έργων σε δημόσιους χώρους (Futuroscope, Poitiers, 1991, Fatima, Πορ-

τογαλία, 2007 κ.ά.), έχει  εκπονήσει ποικίλα in situ πρότζεκτς σε μουσεία (Musée d’ Art Moderne de Saint 

Etienne, 2010; Beaux Arts de Lyon, 2005; Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2008; Bozar, Βρυξέλλες, 2012), 

και έχει λάβει μέρος σε πλήθος διαλέξεων και ομιλίων. Στις πρόσφατες εκθέσεις της περιλαμβάνονται: 

Yeosu International Art Festival 2014; A New Necessity - Community & Territory; “Curating Body, The 

Cached Space” (ατομική), Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία (2014);  “Συλλογική Αυτοβιογραφία” (ατομική), 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2013);  4η κ’ 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης; 

“Privileged Access” (ατομική), Kalfayan Galleries, Θεσσαλονίκη; “Living Small” (ατομική), Μουσείο Μπε-

νάκη, Αθήνα (2008). Το έργο της πραγματεύεται θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο μέσα στην καθημε-

ρινότητά του και απομονώνουν στιγμές συνδιαλλαγών του «άλλου», των σχέσεων γενικά που καταγράφουν 

και υποστηρίζουν τη δύναμη της ευθραυστότητας. Η συνεργασία της με την AA & U For Architecture, Art and 

Urbanism της επιτρέπει να εστιάσει σε ανάλογα θέματα διεπιστημονικού επιπέδου. 

Maria Loizidou 

She is a visual artist. After her studies in Fine Arts at the École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, 

she lived in Paris and then settled in Nicosia. In 2014 she was short-listed for the Curate Award of 

the Fondazione Prada and the Qatar Museum Authorities. Loizidou has exhibited internationally in 

numerous solo and group exhibitions (Venice Biennale of Art and Architecture, 1986, 2004, 2006, 

Cairo Biennale, 2010 et al.), has been commissioned to create public projects (Futuroscope, Poitiers, 

1991, Fatima, Portugal, 2007 et al.), has created various in situ museum projects (e.g. Musée d’ Art 

Moderne de Saint Etienne, 2010; Beaux Arts de Lyon, 2005; Benaki Museum, Athens 2008; Bozar-

Bruxelles, 2012), and has participated in lectures and talks in various institutions. Her most recent 

exhibitions include the Yeosu International Art Festival 2014; A New Necessity - Community & Territory; 

“Curating Body, The Cached Space” (solo), Cyprus Museum, Nicosia (2014); “Collective Autobiography” 

(solo), National Museum of Contemporary Art, Athens (2013); 4th and 2nd Thessaloniki Biennale of 

Contemporary Art; “Privileged Access” (solo), Kalfayan Galleries, Thessaloniki (2011); “Living Small” 

(solo), Benaki Museum, Athens (2008). Loizidou’s work addresses issues of concern to humans in 

their everyday lives and isolates moments of the ‘other’, our other self, and of relationships in general 

that describe and maintain the strength of fragility.  The artist keeps renewing her work’s perspective 

enriching it with social and political concerns giving emphasis to “the power of fragility”. Her collaboration 

with AA & U For Architecture, Art and Urbanism has given her the possibility to address such issues on 

an interdisciplinary level.

I must not chase the girls, 2010
Χειροποίητο βιβλίο σε χαρτί Somerset satin, 

100% βαμβάκι, 300 γρ. 
24 x 33 εκ.

Φωτό: Μιχάλης Θεοχαρίδης
Ευγενική παραχώρηση Γκαλερί Καλφαγιάν Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη και καλλιτέχνης

Living Small Index, 2008
Χειροποίητο βιβλίο  σε χαρτί Somerset satin, 

100% βαμβάκι, 300 γρ. 
24 x 33 εκ.

Φωτο: Ρεβέκκα Κωνσταντοπούλου/Φάνης Βλασταράς
Ευγενική παραχώρηση Γκαλερί Καλφαγιάν Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη και καλλιτέχνης

I must not chase the girls, 2010
Hand made book, paper Somerset satin, 
100% cotton, 300 gr.

24 x 33 cm. 

Photo: Michalis Theoharidis
Courtesy Kalfayan Galleries Athens – Thessaloniki 
and the artist

Living Small Index, 2008
Hand made book, paper Somerset satin, 
100 % cotton, 300 gr.
24 x  33 cm.

Photo: Reveka Konstantopoulou / Fanis Vlastaras
Courtesy Kalfayan Galleries Athens – Thessaloniki 
and the artist

www.marialoizidou.com
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7 επίπεδα, 2010
Artist Book δεμένο στο χέρι. Περιέχει 

18 πρωτότυπα σχέδια με μαρκαδόρους σε 
ημιδιαφανές φιλμ και ψηφιακές εκτυπώσεις

43 x 30 εκ. 

Πρώτος Έρωτας, 2010
(βασισμένο στο διήγημα του Σ. Μπέκετ)

Artist book δεμένο στο χέρι που περιέχει 
20 πρωτότυπα σχέδια με μαρκαδόρους σε 

ημιδιαφανές φιλμ και ψηφιακές εκτυπώσεις
43 x 30 εκ. 

7 stages, 2010
Artist book, hand bound containing 
20 original drawings on semi-transparent 
film and digital prints
43 x 30 cm.

First Love, 2010
(based on S. Beckett’s novel) 
Artist book, hand bound containing 
20 original drawings on semi-transparent 
film and digital prints
43 x 30 cm.

Αλέξανδρος Μαγκανιώτης 

Γεννήθηκε (1972) στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. της Αθήνας και 

το 1997 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (M. Arch) στο «The Bartlettt», Faculty of the Built 

Environment-University College London (U.C.L.). Ατομικές εκθέσεις: 2015, Αλφάβητος: Η Εικόνα των 

Γραμμάτων, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης· 2015, Alphabet 

Games, Γκαλερί Cube, Πάτρα· 2014, id: mythologies of unconsciousness, Γκαλερί Open C.A.S.E. 303, 

Αθήνα· 2014, A disturbance of memory, Bibliotheek Sint-Lukas, Βρυξέλλες, Βέλγιο· 2014, Alphabet 

Games, μαζί με τη Δήμητρα Σιατερλή, European Patent Office, Χάγη, Ολλανδία· 2011, Η Αλφάβητος από 

το Άλφα έως το Ωμέγα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, Κρήτη· 2007, Non-places, Δημοτική Πινακοθήκη 

Μυκόνου. Συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στη συλλο-

γή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), στο Μουσείο των Ονείρων του Φρόιντ (Αγία 

Πετρούπολη), στο Μουσείο του Λευκάδιου Χερν (Matsue, Ιαπωνία), στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, στο 

Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (ACG) και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές.

Alexandros Maganiotis

Βorn in Athens, Greece (1972), where he lives and works. He studied architecture at the National 

Technical University of Athens, and continued his studies (1996-97) on architectural design (M.Arch.) at 

«The Bartlettt», Faculty of the Built Environment – University College London (U.C.L.). Solo exhibitions: 

2015, Alphabet: The Image of Letters, State Museum of Contemporary Art-Thessaloniki Center of 

Contemporary Art, Greece· 2015, Alphabet Games, Gallery Cube, Patras, Greece· 2014, id: mythologies 

of unconsciousness, Open C.A.S.E. 303 Gallery, Athens, Greece· 2014, A disturbance of memory, 

Bibliotheek Sint-Lukas, Brussels, Belgium· 2014, Alphabet Games, with Dimitra Siaterli, European 

Patent Office (EPO), The Hague, Holland· 2011, The Alphabet (from Alpha to Omega), Municipal Library 

of Chania, Greece· 2007, Non-places, Municipal Gallery, Mykonos, Greece. He participated in group 

exhibitions in Greece and abroad. Works of his are included in the collections of the State Museum 

of Contemporary Art (Thessaloniki, Greece), the Freud’s Dream Museum (St. Petersburg, Russia), the 

Lafcadio Hearn Memorial Museum (Matsue, Japan), the Municipal Art Gallery (Chania, Greece), the 

American College of Greece (Athens) and in private collections.
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Βιργινία Μαστρογιαννάκη

Γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (Μεταπτυχιακές σπου-

δές), στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης (Πτυχίο), την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Rouen 

(D.N.S.E.P.), καθώς και του Saint-Etienne (D.N.A.P.). Επιλεγμένες ομαδικές εκθέσεις – συμμετοχές: 24 

International Istanbul Art Fair Municipality of Thessaloniki pavilion (2014) | “Lhi-Lna” residential program 

(2014) | “ROOMS 2012”, Saint George Lycabettus – Γκαλερί Καππάτος, Aθήνα (2012) | “Home”, La 

Ruche, Rouen (2011) | “Parcours de l’art”, Avignon, Γαλλία (2011) | ΑΝΑΚΑΤΑ (2010) | “Greatest Kitsch 

(2009) To κιτς σήμερα”, Παράλλαξη-Κέντρο Σύγχρονης Θεσσαλονίκης (2009) | Workshop γλυπτικής 

“Imbahim Caldi”, Pammukale, Τουρκία (2003) | 6ο Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών film και 

video, Θεσσαλονίκη 2004 [Διάκριση] | “Masculin-Feminin”, Galerie du Bellay, Rouen (2002) | “Paris-

Berlin”, Rencontres Internationales – Immanence Gallery, Παρίσι, Γαλλία-Podewill Contemporary Arts 

Centre, Βερολίνο, Γερμανία (2002) κ.ά.       

Virginia Mastrogiannaki

Βorn in 1978. She studied at the School of Fine Arts (MA) in the Faculty of Fine Arts of Thessaloniki 

(BA), the Ecole des Beaux Arts de in Rouen (DNSEP) and the Ecole des Beaux Arts de Saint-Etienne 

(DNAP). Selected group exhibitions – participations: 24 International Istanbul Art Fair Municipality of 

Thessaloniki pavilion (2014) | “Lhi-Lna” residential program (2014) | “ROOMS 2012″, Saint George 

Lycabettus – Kappatos Gallery Athens (2012) | “Home”, La Ruche, Rouen (2011) | “Parcours de l’art”, 

Avignon, France (2011) | ANAKATA (2010) | “Greatest Kitsch 2009”, Parallaxi-Contemporary Art 

Center of Thessaloniki (2009) | Workshop sculpture ”Imbahim Caldi”, Pammukale, Turkey (2003) | 6th 

International Panorama of Independent Filmmakers film and video, Thessaloniki 2004 [Distinction] | 

“Masculin-Feminin”, Galerie du Bellay, Rouen (2002) | “Paris-Berlin”, Rencontres Internationales – 

Immanence Gallery, Paris, France-Podewill Contemporary Arts Centre, Berlin, Germany (2002).

www.virginiamastrogiannaki.com

The Holy Book, 2011-12
Χειροποίητο βιβλίο

24,5 x 38 εκ.

The Holy Book, 2011-12
Handmade Book
24,5 x 38 cm.
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Savoir Vivre, 2014
Performance

Savoir Vivre, 2014
Performance



32

33

Archaelogia Mundi 
Mésopotamie, 2013

Ποιήμα του Κ.Π. Καβάφη 
Ψηφιακή εκτύπωση σε Epson SP11880 

και SwissQ Oryx  

“If you see the teeth of the lion do not think 
that the lion is smiling at you”, 2013

Ψηφιακή εκτύπωση σε Epson SP11880. 
22 x 15 εκ. 

Archaelogia Mundi 
Mésopotamie, 2013 
Poem by C. P. Cavafy 
Printed digitally on Epson SP11880 
and SwissQ Oryx 

“If you see the teeth of the lion do not 
think that the lion is smiling at you”, 2013
Printed digitally on Epson SP11880. 
22 x 15 cm. 

Δέσποινα Μεϊμάρογλου

Γεννήθηκε το 1944 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Σπούδασε εικαστικές 

τέχνες, γραφιστική και τυπογραφία (1961-1965) στο Maidstone College of Art (Kent Institute of Art and 

Design), στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βία στην πολιτική και στην καθημερινή ζωή είναι το θέμα που κυριαρχεί 

περισσότερο στις σκέψεις της. Για πολλά χρόνια συγκεντρώνει άρθρα εφημερίδων σχετικά με εγκλήματα και 

βίαιες πολιτικές πράξεις. Τη χειρονομία αυτή την αποκαλεί «τέχνη του σφετερισμού» και σχετίζεται με έργα 

που ανασύρουν εικόνες από την Ιστορία της Τέχνης και τη ‘λαϊκή κουλτούρα’ (popular culture) με στόχο να 

αποτελέσουν τη βάση συζήτησης και περαιτέρω σχολιασμού.

Επιλογή ατομικών εκθέσεων: 2006Τα Άνθη του Κακού, Pyramid Atlantic Art Centre, Ουάσιγκτον. Against 

the Wall: Women on Death Row, CUNY, John Jay College of Criminal Justice, ΝέαΥόρκη. 2003 The 

Clear Valley Incident, Chicago Human Rights Festival, Columbia College, Σικάγο. 2002 Thy Neighbour, 

Δέσποινα Μεϊμάρογλου από τη Συλλογή Πορταλάκη, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνου. East of Eden, 

5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Βαβέλ, Γκάζι, Αθήνα. 1999 5 Dee(D)S+1 Owe, Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα. 1996 

This is not a movie. It’s.., Μύλος, Θεσσαλονίκη. Επιλογή ομαδικών εκθέσεων: 2008 Genius Seculi, με τον 

Deimantas Narkevicius, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. 2007 The Athens Effect: Photographic 

Images by Nine Contemporary Greek Artists, Μουσείο Φωτογραφίας, Παρίσι. 

2005 19η Διεθνής Φωτοσυγκυρία, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Despoina Meimaroglou

Born in 1944 in Alexandria, Egypt. Lives and works in Greece. She studied visual arts, printmaking, 

graphic design and typography (1961-1965) at the Maidstone College of Art (Kent Institute of Art and 

Design), in the UK. Violence in politics and everyday life is the subject that occupies her mind most. For 

many years she has been collecting newspaper clippings of articles dealing with crimes and violent 

political acts. She calls that gesture «appropriation art,» meaning works that lifted images from Art 

History and popular culture in order to make a comment. Solo exhibitions include: 2006 The Flowers of 

Evil, Pyramid Atlantic Art Centre, Washington. Against the Wall: Women on Death Row, CUNY, John Jay 

College of Criminal Justice, New York. 2003 The Clear Valley Incident, Chicago Human Rights Festival, 

Columbia College, Chicago. 2002 Thy Neighbour, Despina Meimaroglou from the Portalakis Collection, 

Rethymnon Centre for Contemporary Art, Crete, Greece. East of Eden, 5thComics Festival of Vavel, 

Gazi, Athens. 1999 5 Dee(D)S+1 Owe, AD gallery, Athens. 1996 This is not a movie. It’s.., Mylos, 

Thessaloniki. 

Group exhibitions (selection): 2008 Genius Seculi, along with Deimantas Narkevicius, Contemporary 

Art Center of Thessaloniki. 2007 The Athens Effect: Photographic Images by Nine Contemporary Greek 

Artists, Museum of Photography, Paris. 2005 19th International Photography Meeting, Museum of 

Photography, Thessaloniki. 

www.meimaroglou.com
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Χριστίνα Μήτρεντζε

Η Χριστίνα Μήτρεντσε είναι μια διεθνής διεπιστημονική καλλιτέχνης, επιμελητής και παιδαγωγός. Υπότροφoς 

του Ιδρύματος Ωνάση σπούδασε στο ΜΑ Fine Art και PG.diploma στο Chelsea College of Art & Design και 

PGCE στο Πανεπιστήμιο Greenwich του Λονδίνου. Έχει κάνει 14 ατομικές εκθέσεις και πληθώρα ομαδικών 

σε γκαλερί, μουσεία και δημόσιους χώρους συμπεριλαμβανομένων τη Μπιενάλε του Λίβερπουλ του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου, XV Μπιενάλε της Μεσογείου Θεσ / νίκη-Ρώμη, ICA του Λονδίνου, NDSM-Werf Άμστερνταμ, 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Depo-Darm Contemporary Gallery, Αθήνα, , Ίδρυμα Departure 

Λονδίνο, Dalla Rosa Gallery Λονδίνο, Nadine Feront Gallery Βρυξέλλες, Mitte γκαλερί της Βαρκελώνης, 

Βασιλική Ακαδημία Ηνωμένο Βασίλειο, το Stephen Lawrence Gallery του Λονδίνου ,San Francisco Center 

για το βιβλίο, Διεθνές Print Center της Νέας Υόρκης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Βαγδάτης. Η δουλειά της έχει 

δημοσιευτεί σε μεγάλες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων ΑΝ, Frieze, InterARTive, Athens Voice, Velvet, 

AKSIA, ΤΑ ΝΕΑ, Μακεδονία, Close Up, Time Out του Λονδίνου, Hackney εφημερίδα. Έργα της έχουν 

αποκτηθεί από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Δημαρχείο του 

Greenwich, Goldsmiths Βιβλιοθήκη των Γυναικών, Bank Street Κέντρο Τεχνών, Αρχείο της Tate, Penguin 

Συλλέκτες, Griechische Kultustiftung Βερολίνο, Μ. Altenman Νέα Υόρκη, το Ίδρυμα Ωνάση, Beltsios Συλ-

λογή, Μουσείο Μπενάκη, Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος. 

Christina Mitrentse

She is a multidisciplinary artist established in London, a freelance curator and educator. She is known 

for constructing provocative narratives and poetic ensembles of idiosyncratic institutions through 

manifold processes of vintage book-sculpture, drawing/collage, screen-printing, and productions of 

site-specific installations i.e. ‘Add To My Library’ & METALIBRARY a major on-going international project 

and traveling exhibition in Europe and UK. She has exhibited extensively in solo and group shows in 

galleries, museums and public spaces including Liverpool Biennial UK, XV Biennale de Mediterranean 

Thess/niki-Rome, ICA London, NDSM-werf Amsterdam, Macedonian Museum of Contemporary 

Art, State Museum of Contemporary Art & CACT Greece, Nadine Feront Gallery Brussels, Departure 

Foundation London, London Art Fair, Royal Academy, The Stephen Lawrence Gallery, Mitte Barcelona, 

The Centre for the Book Arts NY and Brussels Art Fair. Mitrentse artworks have been acquired by private 

& public collections including Fine Art Society London, The Swedenborg Society, Greenwich Council, The 

Women’s Arts Library Special Collections, Bank Street Arts Centre, Sill Library Bath, Mol’s collection 

Holland, Tate Archive, Penguin Collectors Society, Zabludowicz collection, Griechische Kultustiftung 

Berlin, Marriot Hotels USA, M. Altenman NY, National Library Bagdad, Benaki Museum and E.Venizelos 

Airport Athens, and Karathodoros collection. 

www.christinamitrentse.com

Popular Educator Versus Children Encyclopeadia 
Χειροποίητo γλυπτό / βιβλία από τη συλλογή #ATML, 

χαρτόνι, αναπτυσσόμενα κρύσταλλα, ρητίνη, ξύλο. 
Διάμετρος 120 x 40 εκ.   

Ευγενική παραχώρηση Γκαλερί Λόλα Νικολάου 
και καλλιτέχνης

Popular Educator Versus Children 
Encyclopeadia
Handcrafted sculpture, appropriated book collection 
from #ATML, growing crystals, resin, wood.
120 x  40 cm diam.

Courtesy Lola Nikolaou Gallery and the artist
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Ράνια Μπέλλου

Η Ράνια Μπέλλου γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών 

του Α.Π.Θ. και το 2006 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Central Saint Martins College of 

Art and Design του Λονδίνου. Έχει βραβευθεί με το 1ο έπαθλο Γιάννη Σπυρόπουλου από το Ίδρυμα Γιάννη 

και Ζωής Σπυροπούλου και είναι υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος και του Ιδρύμα-

τος Ωνάση. To 2014 ήταν finalist για το βραβείο Young Mediterranean Artistic Scene Prize. Έχει συμμετά-

σχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στη 2η και 3η Διεθνή Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της 

Μόσχας και σε εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσ-

σαλονίκης. Το 2012 φιλοξενήθηκε στο Europe House (Λονδίνο) η ατομική της έκθεση με τίτλο “Between 

I and Me”, ενώ έχει ακόμη πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Taymour Grahne Gallery, New York 

(2015, σε συνεργασία με τις Kalfayan Galleries) και στις Kalfayan Galleries στην Αθήνα (2014, 2011) και 

τη Θεσσαλονίκη (2009).  Το Δεκέμβριο του 2014 οι Kalfayan Galleries παρουσίασαν στο Art Basel Miami 

Beach, όπου και συμμετείχαν, 5 φιλμ (animation) της καλλιτέχνιδος στα πλαίσια του τμήματος Film (επιμε-

λητής: David Gryn). Το καλοκαίρι του ίδιου έτους η Μπέλλου προσκλήθηκε σε residency στα πλαίσια του 

Action Field Kodra (Θεσσαλονίκη) και πραγματοποίησε ατομική έκθεση με τίτλο ‘One Story at a Time’.  Zει 

και εργάζεται στο Λονδίνο και εκπροσωπείται από τις Kalfayan Galleries, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Rania Bellou

Rania Bellou was born in Thessaloniki in 1982. She studied painting at the School of Fine Arts of the Aristotle 

University, Thessaloniki and in 2006 she completed her postgraduate studies in Central Saint Martins 

College of Art and Design, London. She has been awarded 1st Prize of the Yiannis and Zoe Spiropoulou 

Foundation and she is also a recipient of the Scholarship Foundation of Greece and the Onasis Foundation. 

In 2014 she was a finalist for the Young Mediterranean Artistic Scene Prize. She has participated in 

exhibitions in Greece and abroad, including the 2nd and 3rd International Biennale of Young Artists of 

Moscow and exhibitions of the National Museum of Contemporary Art and the Contemporary Art Center 

of Thessaloniki. In 2012 her solo exhibition titled “Between I and Me” was presented at the Europe House 

(London), while her work has been featured also in the following solo exhibitions: Taymour Grahne Gallery, 

New York (2015, in collaboration with Kalfayan Galleries) and at Kalfayan Galleries in Athens (2014, 

2011) and Thessaloniki (2009). In December 2014, Kalfayan Galleries presented at Art Basel Miami 

Beach, where they exhibited, five of Bellou’s short animations which were selected for the FILM section 

(curated by David Gryn). During the summer of 2014, she was a resident artist at Action Field Kodra in 

Thessaloniki, which led to her solo exhibition ‘One Story at a Time’. Bellou currently lives and works in 

London and is represented by Kalfayan Galleries, Athens-Thessaloniki. 

A short History or the short Story I, 2014
video still (βιβλίο - καλλιτέχνημα, 30 σχέδια 

με μολύβι σε χαρτί Gampi)

Με την ευγενική παραχώρηση των
Kalfayan Galleries, Αθήνα – Θεσσαλονίκη

A short History or the short Story I, 2014
video still (βιβλίο - καλλιτέχνημα, 30 σχέδια 

με μολύβι σε χαρτί Gampi)

Με την ευγενική παραχώρηση των
Kalfayan Galleries, Αθήνα – Θεσσαλονίκη

A short History or the short Story I, 2014
video still (artist’s book: 30 pencil drawings on 
Gampi paper)

Courtesy Kalfayan Galleries, 
Athens - Thessaloniki

A short History or the short Story I, 2014
video still (artist’s book: 30 pencil drawings on 
Gampi paper)

Courtesy Kalfayan Galleries, 
Athens - Thessaloniki
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A short History or the short Story II, 2014
video still (βιβλίο - καλλιτέχνημα, 30 σχέδια 

με μολύβι σε χαρτί Gampi)

Με την ευγενική παραχώρηση των
Kalfayan Galleries, Αθήνα – Θεσσαλονίκη

A short History or the short Story IV, 2014
video still (βιβλίο - καλλιτέχνημα, 30 σχέδια 

με μολύβι σε χαρτί Gampi)

Με την ευγενική παραχώρηση των
Kalfayan Galleries, Αθήνα – Θεσσαλονίκη

A short History or the short Story II, 2014
video still (artist’s book: 30 pencil drawings 
on Gampi paper)

Courtesy Kalfayan Galleries, 
Athens - Thessaloniki

A short History or the short Story IV, 2014
video still (artist’s book: 30 pencil drawings on 
Gampi paper)

Courtesy Kalfayan Galleries, 
Athens - Thessaloniki
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Μαρία Παπαδημητρίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε στο Παρίσι στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ENESBA 1981-

1986. Είναι γνωστή ως καλλιτέχνης για την ικανότητά της να ενεργοποιεί συνεργασίες και συλλογικές δρα-

στηριότητες που συνδέουν άμεσα την τέχνη με την κοινωνία. Το έργο της είναι  διαδραστικό,  ποικιλόμορφο 

με κοινωνικοπολιτικές αναφορές και  κύριο άξονα  τον τόπο και τον άνθρωπο. Το 1998  ίδρυσε το Προ-

σωρινό Αυτόνομο Μουσείο για Όλους “Temporay Autonomous Museum for All” (T.A.M.A.). Είναι ιδρυτικό 

μέλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Τhrace Center of Visual Arts και της Εταιρείας για τον Πολιτισμό 

ΖΕΟΝ. Το  2003 της απονεμήθηκε το βραβείο ΔΕΣΤΕ για τη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη. Από το 2001 διδά-

σκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζει και εργάζεται στο Βόλο και την Αθήνα.

Maria Papadimitriou

Βorn in Athens, Greece in 1957, Maria Papadimitriou studied Fine Arts at the “École Nationale Supérieure 

des Beaux Arts” (1981-1986). She is known as an artist for her ability to investigate collaborative 

projects and collective activities that highlight the interconnection between art and social reality. In 

1998 she started to work with a Roma community in the suburbs of Athens. The nomadic way of living 

and the particularities of the community gave her the idea of setting up a system of communication 

and exchange among the inhabitants, herself, the art people and the public. She is the Founder and 

President of the nonprofit association T.A.M.A. (Temporary Autonomous Museum for All). She is also 

Founder member of the nonprofit association Society for the Study of the Visual Arts, Founder member 

of the nonprofit association Thrace Center of Visual Arts, Founder member of ZEON Cultural nonprofit 

corporation and member of the Chamber Fine Arts of Greece. Since 2001 teaches at the department of 

Architecture at Thessaly University and now holds the title of Associate Professor of Art and Environment. 

She lives and works in Volos and Athens.

www.mariapapadimitriou.com

ΦIRMA Gypsy Globales, 2014
Επιμέλεια: Μαρία Παπαδημητρίου

Κείμενα: Έφη Φαλίδα
Σχεδιασμός: Βασιλική-Μαρία Παύλου

Εκδόσεις ΔΕΣΤΕ

Firma Gypsy Globales, 2014
Editor: Maria Papadimitriou
Texts: Efie Falida
Designer: Vassiliki-Maria Plavou
DESTE Publications
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Αθηνά Τάχα

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1936. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στη γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών, απέκτησε το 1963 διδακτορικό τίτλο στην αισθητική από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, 

όπου σπούδασε και μουσειολογία. Δίδαξε στο Oberlin College και στο Πανεπιστήμιο του Maryland  στην 

Ουάσινγκτον, ενώ εργάστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια  ως επιμελήτρια μοντέρνας τέχνης στο Allen 

Art Museum του Oberlin College.

Το 1973 παραιτήθηκε από τη θέση της επιμελήτριας για να αφιερωθεί αποκλειστικά στην τέχνη και τη διδα-

σκαλία της γλυπτικής στο Oberlin College.

Η Αθηνά Τάχα έχει εξαιρετική συμβολή στη δημόσια περιβαλλοντική γλυπτική λειτουργικού χαρακτήρα και 

την εννοιολογική τέχνη. Έχει υλοποιήσει πάνω από πενήντα δημόσιες παραγγελίες περιβαλλοντικής γλυπτι-

κής σε πολλές αμερικανικές πολιτείες -όπως η Φλόριδα, το Οχάιο, η Αριζόνα, η Αλάσκα, η Φιλαδέλφεια 

και η Νέα Υόρκη- από τις αρχές του 1970 ως σήμερα και στην συμμετείχε σε περισσότερους από εκατόν 

πενήντα διαγωνισμούς αρχιτεκτονικών – γλυπτικών διαμορφώσεων δημόσιων χώρων (πλατειών, υπαίθριων 

χώρων αναψυχής, σιντριβανιών, και πολύπλευρα λειτουργικών δημόσιων χώρων). Η Αθηνά Τάχα παράλλη-

λα με τα ‘δημόσια’ έργα δημιουργεί εννοιολογικά projects που αναπτύσσονται σε σειρές -ορισμένα από τα 

οποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα-  με πεδίο έρευνας το σώμα και τη φύση.

Athena Tacha

Βorn in Larissa, Greece in 1936. She enrolled at the Academy of Fine Arts in Athens and received 

a master’s degree in sculpture in 1959. Tacha received a second master’s degree in Art History 

from Oberlin College in 1961. From Oberlin, Tacha entered the Sorbonne University in Paris where 

she received her Doctorate in aesthetics in 1963. Upon completing her doctorate, Tacha began her 

career as Curator of Modern Art at the Allen Art Museum at Oberlin College in 1966. Later, in 1973, 

Tacha resigned her position as curator to devote more time to her art and she became a professor of 

sculpture in the Department of Art. Since the 1970s Athena Tacha has been mainly working in the fields 

of environmental public sculpture designing squares, fountains, parks and other urban spaces in many 

American cities –Philadelphia, Florida, Ohio, Arizona, Alaska, New York included. She took part in more 

than 150 competitions for permanent public art, of which more than 50 have been executed around the 

United States. She approached sculpture not as an autonomous artistic activity o a private nature but 

as a part of a comprehensive approach to the needs of urban life, thus contributing to the evolution of 

a new public sculpture, functional in character. Her conceptual body of works runs in parallel with public 

commissions and is devoted to the exploration of nature and human body.

http://oberlin.edu/faculty/atacha/

12 Βιβλία Τσέπης
Διάφορες αντιλήψεις καθαριότητας, Όμπερλιν, Οχάιο 1972
Ο τρόπος που δουλεύει το μυαλό μου, Όμπερλιν, Οχάιο 1972-3

Η μητέρα μου: Ένα ψυχολογικό πορτρέτο, Όμπερλιν, Οχάιο 1973
Οι εφηβικοί μου έρωτες, Όμπερλιν, Οχάιο 1974-5

Οι φόβοι μου, Όμπερλιν, Οχάιο 1979-80
Ευθραυστότητα, Όμπερλιν, Οχάιο 1981-93

Αγάπη, Όμπερλιν, Οχάιο 1983-93
Φτάνοντας τα πενήντα. Η διαδικασία της γήρανσης, II 

Όμπερλιν, Οχάιο 1986-7
Ταυτότητα, Όμπερλιν, Οχάιο 1990-91

Στα εξήντα πέντε. Η διαδικασία της γήρανσης III, Ουάσιγκτον 2001
Στα εβδομήντα πέντε. Η διαδικασία της γήρανσης V, 

Ουάσιγκτον 2012
Τα νυχτερινά μου έπη, Ουάσιγκτον 2014

12 Pocket Booklets
Different Notions of Cleanliness, Oberlin Ohio, 1972
The Way my Mind Works, Oberlin Ohio 1972-3
My Mother: A Psychological Portrait, Oberlin Ohio 1973
My Adolescent Loves, Oberlin Ohio 1974-5
My Fears, Oberlin Ohio 1979-80
Vulnerability, Oberlin Ohio 1981-93
Love, Oberlin Ohio 1983-93
Reaching Fifty. The Process of Aging, II, 
Oberlin Ohio 1986-7
Identity (Dissection of a Specimen), Oberlin Ohio 1990-91
Turning Sixty-Five. The Process of Aging III, Washington DC 2001
Seventy-Five and Counting. The Process of Aging V, 
Washington DC 2012
My Night Sagas, Washington DC 2014
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Γιώργος Τσεριώνης

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, σπούδασε στη σχολή Βακαλό και στον όμιλο Τέχνης και Φιλοσοφίας και 

με καθηγητές τους Ρουμπίνα Σαρελάκου, Κυριάκο Ρόκο και Γιάννη Παπαϊωάννου. Έχει πραγματοποιήσει 

δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις και έχει  λάβει μέρος σε  πολλές ομαδικές (επιλογή): “Οράματα”, Χριστιανικό 

και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, Αθήνα (2005 Unexpected Expedition,(Remap 2), Aθήνα (2009),“Κολάζ/

αποκοπή, επικόλληση”, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης/ Συλλογή Κωστάκη, Θεσσαλονίκη (2008), 

ART-ATHINA 2010, Βιβλία Ελλήνων καλλιτεχνών: Σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες, (2010), Εικαστικό 

Σχέδιο Σωτηρία, Νοσοκομείο Σωτηρία, Aθήνα, (2010), Drawing connections,Sienna Art Institute (2011), 

Τα Ψηφιακά, εκθεσιακός χώρος Alpha Bank, Αθήνα (2012), ArtWiki,7η Μπιενάλλε Βερολίνου, Βερολίνο 

(2012), Boiling point, Kunstlerhaus Βιέννη (2012),White House biennial, Aθήνα  (2013),That is not an 

image,γκαλερί CAN, Aθήνα (2013),Lustlands,Ερμιόνη,(2013), Παράδοση-Ανατροπή, Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Αποθήκη Β1,λιμάνι,Θεσσαλονίκη, (2013). 

Έργα του βρίσκονται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης Φλώριναs, Συλλογή CITIBANK,Συλλογή ALPHA BANK, ACG Art του Αμερικάνικου Κολ-

λεγίου Ελλάδος, Συλλογή Δήμου Ελευσίνας, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης/Συλλογή Κωστάκη και 

σε ιδιωτικές συλλογές.

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι  μέλος  της ομάδας Provo Principles (2011-  ).

Giorgos Tserionis

Βorn  in Athens, Greece in 1967. He studied Graphic Arts at the Vakalo School of Art and Design 

(1988 - 1991) and furthered his studies in Painting, Sculpture and History of Art at the School of Art 

and Philosophy (1991-1995). He has held fifteen personal  and  many  group exhibitions and took 

part in many group exhibitions(selection): Similarities: Version of a Portrait ,Benaki Museum, Athens 

(2004), ,Collage/cut,paste, State Museum of Contemporary Art,Costakis Collection(2008),ART 

ATHINA  9,Athens(2009), Unexpected Expedition-Remap 2,(parallel programme  to Athens Biennalle), 

Athens (2009), Art-Athina 10,  Athens (2010), (2012),Artistic project “Sotiria”, Sotiria hospital, Athens 

(2010), 7th Berlin Biennalle, Berlin (2012), Boiling Point,Kunstlerhaus,Wien,2012,Extraversion,Sisma

noglio Megaro, Instabul,(2012), Persona non grata, Art Athina 2013,Athens(2013), Thrills and chills , 

Art Athina 2013,Athens(2013),White House Biennial, Athens (2013),That is not an image,CAN gallery 

Athens, (2013),Lustlands,Ermioni, (2013), “Tradition-Reversal”, State Museum of Contemporary Art, 

Warehouse B1 (port area) ,Thesalloniki, (2013). His  artworks can be found at the following public 

collections: Macedonian Museum of Contemporary Art, Benaki Museum, Florina Museum of Modern 

Art, Citibank Collection,,ACG Art of The American College of Greece,Alpha Bank collection, Μunicipality 

of Elefsina collection, State Museum of Contemporary Art /Costakis Collection and private collections. 

Lives and works in Athens, Greece.

He is co-founder and member of the Greek artist run group PROVO PRINCIPLES (2011- ).

tserionisgiorgos.blogspot.com

The Book of Eternity, 2014
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
40 x 50 εκ., το καθένα

The Book of Eternity, 2014
Mixed media on wood
40 x 50 cm. each

Νοούμενον, 2009
Ακρυλικά φύλλα, μαρκαδόρος, 

αυτοκόλλητο βινύλιο, πλαστικές 
αυτοκόλλητες φυσαλίδες

16 x 20 εκ. 

Thoughtful, 2009
Αcrylic sheets, markers, 
stickers, plastic bubble 
stickers
16 x 20 cm. 

Σημειώσεις σχετικά με 
τη Φυσική Ιστορία #3, 
2014
Μεικτή τεχνική σε βιβλίο
28,5 x 45 εκ.

Notes on Natural 
History #3, 
2014
Mixed media on book
28,5 x 45 cm.





48

49

Για μία δημιουργική συνδιαλλαγή 

Όλες οι εκφάνσεις της λαϊκής τέχνης, εκκινώντας από τη ζωγραφική, την 

κεραμική και τη ξυλογλυπτική και καταλήγοντας μέχρι την υφαντική και την 

αργυροχρυσοχοΐα, αποτελούν την κατεξοχήν πηγαία εκδήλωση του αισθή-

ματος του λαού και της ανάγκης του για πνευματική και εικαστική έκφραση. 

Η ελληνική λαϊκή τέχνη, παρόλο που έχει πολύ δυνατό τον τοπικιστικό της 

χαρακτήρα, εμφανίζει σημάδια επιρροών από τις παραδόσεις των πολιτι-

σμών της Ανατολής, αλλά και από την τεχνοτροπία της βυζαντινής τέχνης 

και αρχιτεκτονικής. Έτσι, ενώ υφίστανται πολύ έντονες επιρροές από τα 

ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιοσυγκρασίας, 

εντούτοις παρατηρούμε πολλά κοινά σημεία αναφοράς στις κατά τόπους 

εκφράσεις της λαϊκής τέχνης. Το στοιχείο αυτό θα μπορούσαμε να υπο-

στηρίξουμε πως περικλείεται από ένα παναθρώπινο βλέμμα, μία ανάγκη 

έκφρασης και αποτύπωσης ενός οικουμενικού χαρακτηριστικού. 

Η περίπτωση της Λέσβου έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε, πως 

εκτός από το γεγονός πως το νησί έχει δεχτεί πολυάριθμες επιρροές από 

την Ανατολή, κυρίως λόγω της στενής εμπορικής σχέσης της με την Τουρ-

κία και τα μικρασιατικά παράλια, παρατηρείται μία αδιάλειπτη σχέση με αυτό 

που σήμερα αναγνωρίζουμε ως χαρακτηριστικό της λαϊκής τέχνης και πα-

ράδοσης. Από τα ιδιαίτερα κεραμικά της Αγιάσου, τα πολυάριθμα εργαστή-

ρια ξυλογλυπτικής, τα ιδιαίτερα υφαντά, τα γνωστά σαπωνοποιεία και τη 

διαχρονική παρουσία της οθωμανικής τέχνης με τα πλούσια μοτίβα, έως 

την τέχνη της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, το νησί της 

Λέσβου θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα 

πολιτισμικότητας, αλλά και κοσμοπολιτισμού. Αν μάλιστα προσμετρήσου-

με στα παραπάνω την παρουσία του Τεριάντ (Στρατής Ελυθεριάδης) στις 

αρχές του 20ου αιώνα και τη γνωριμία του με τον τοπικό λαϊκό ζωγράφο 

Θεόφιλο, τότε αμέσως αντιλαμβανόμαστε το πόσο ζωτική σημασία έχει για 

τη Μυτιλήνη και τους κατοίκους της η σχέση με τις έννοιες και τις αξίες της 

δημιουργίας και της τέχνης. 

Πιο συγκεκριμένα, η λαϊκή ζωγραφική του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ αποτε-

λεί τον δεύτερο σημαντικό πόλο πολιτισμικής παρακαταθήκης στο νησί της 

Λέσβου που και σήμερα προκαλεί το ερευνητικό και εκθεσιακό ενδιαφέρον 

και γεννά γόνιμες συζεύξεις παραδόσεων λαϊκής εικονογραφίας. Ο ίδιος ο 

ζωγράφος έζησε σε έναν περιφερειακό τόπο, μακριά από τα κέντρα τέχνης 

του 20ου αιώνα, αυτοδίδακτος, απλοϊκός στην τεχνική του, αλλά αγνός και 

άμεσος στα έργα του. Η ζωγραφική του αναπτύσσεται σε ένα πλήθος υλικών: 

τοίχοι, υφάσματα, χαρτιά και ξύλα μετατράπηκαν στον προσωπικό του καμβά, 

ενώ χρησιμοποιούσε χρώματα που συνέθετε ο ίδιος, πολλές φορές με υλικά 

απευθείας από τη φύση. Οι μορφές που απεικονίζονταν, πολλές φορές εμ-

φάνιζαν τόσες πολλές λεπτομέρειες, που τα έργα του είχαν τον χαρακτήρα 

της διακόσμησης. Ασφαλώς, η πρωτοτυπία του καλλιτέχνη, η θεματολογία 

του, ο τρόπος οργάνωσης των προσώπων και της προοπτικής, η απουσία 

επιτήδευσης και η εκπληκτική χρωματική απόδοση 

του ελληνικού φωτός τον κατατάσσουν στους πιο ιδι-

αίτερους και χαρισματικούς Έλληνες καλλιτέχνες, που 

απέδωσαν τη λαϊκή τεχνοτροπία με έναν ευφάνταστο 

εικαστικό τρόπο. 

Το συνολικό έργο του Θεόφιλου μπορεί να μας δώσει 

με τον καλύτερο τρόπο τη σύγκλιση, τη σύζευξη, τη 

συμπόρευση, τη σύμπνοια, τη σύμπραξη και τη συνδι-

αλλαγή μεταξύ διαφορετικών εικαστικών τεχνοτρο-

πιών, αλλά και πολιτισμικών στοιχείων: το τοπικό με 

το παγκόσμιο, το υψηλό με το λαϊκό, το ξένο με το 

οικείο, το ιδιωτικό με το δημόσιο. Αυτό ακριβώς το 

στοιχείο της συνένωσης διπολικών στοιχείων πραγ-

ματεύεται και η ίδια η έκθεση, έχοντας ως απαρχή 

την πρόθεση συν και στη συνέχεια δημιουργώντας 

σύνθετες λέξεις και έννοιες, σε μία προσπάθεια εικα-

στικής απόδοσης εννοιών και αξιών. 

Η έκθεση με τον τίτλο «Συν», η οποία πραγματο-

ποιείται στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της 

Antallaxima 2015 η οποία ξεκινάει την 1η Μαρτίου 

και ολοκληρώνεται στις 12 Απριλίου 2015, επιχειρεί 

να διερευνήσει τις διαχρονικές σχέσεις που αναπτύσ-

σονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε διάφορα 

επίπεδα και να συνδυάσει τον εικαστικό με τον αν-

θρωπολογικό-λαογραφικό χαρακτήρα, ενώ εστιάζει 

στη λαϊκή παράδοση και στα ιδιαίτερα πολιτισμικά 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις δύο αυτές περιοχές. 

Με τον τρόπο αυτόν, μύθοι, δοξασίες και αλληγο-

ρικές αφηγήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της έκ-

θεσης, με σκοπό να φανούν οι διαχρονικές σχέσεις 

των δύο πολιτισμών, οι συσχετίσεις μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης, αλλά και τα νοήματα και οι συμβολισμοί 

που ενυπάρχουν στην παράδοση των δύο λαών, 

φτάνοντας σταδιακά σε ένα επίπεδο οικουμενικό και 

πανανθρώπινο. 

Τα έργα που φιλοξενούνται στην έκθεση με καλλι-

τέχνες τους Λάζαρο Αποκατανίδη, Μπάμπη Βενετό-

πουλο, Kalos&Klio, Κυριάκο Κατζουράκη, Χριστό-

φορο Κατσαδιώτη, Ηλία Καφούρο, Θάνο Κλωνάρη, 

Ορέστη Λάζο, Θοδωρή Λάλο, Εμμανουήλ Μπιτσάκη, 

Δημήτρη Τάταρη, Μαρία Τσάγκαρη, Δημήτρη Φραγκά-

κη και Λάμπρο Ψυρράκη, φέρουν στον πυρήνα τους 

όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν αφηγηματικά 

και εικαστικά τις διαφορές, αλλά κυρίως τις ομοιότη-

τες των δύο πολιτισμών. Λαογραφικά και εθνογρα-

φικά στοιχεία, μοτίβα, φιγούρες και προσωπικότητες 

άμεσα αναγνωρίσιμες και με καταβολές από τις δύο 

περιοχές συγχέονται και συμπλέουν, σε μία προσπά-

θεια δημιουργίας μιας κοινής συνισταμένης, με έκδη-

λες τις αναφορές στα κοινά ήθη, έθιμα και στα λοιπά 

πολιτιστικά στοιχεία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και 

κατ’ επέκταση στα δάνεια και στα αντιδάνεια μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης. Τελικός στόχος της έκθεσης εί-

ναι να διαφανούν οι εικαστικές αποτυπώσεις που δη-

μιουργούνται διαχρονικά, ενυπάρχουν στο συνειδητό 

ή ασυνείδητο των δύο λαών και οι οποίες έχουν τις 

απαρχές τους πολλούς αιώνες πίσω. 

Σύμπλευση και Συνδιαλλαγή

Το ψηφιακό έργο του Δημήτρη Φραγκάκη με τίτλο 

Temple, δημιουργεί συνδέσεις σε μία σύνθεση που 

μοιάζει με τη λαϊκή ξυλογλυπτική και τελικά δημιουρ-

γεί ένα διακοσμητικό τέμπλο. Οι επιθετικές ακμές 

που εμφανίζονται στο έργο έρχονται σε αντιδιαστολή 

με την ενοποιητική διάθεση του καλλιτέχνη, η οποία 

αποτυπώνεται και στο ζωγραφικό έργο του Πανο-

πλία, το οποίο αποτελείται από γνώριμα διακοσμη-

τικά γεωμετρικά μοτίβα, που ως σύνολο έχουν την 

πρόθεση της προστασίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται 

και τα τρία έργα του Θάνου Κλωνάρη. Μεσαιωνικοί 

χάρτες που αποτυπώνουν την περιοχή του Αιγαίου, 

το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 

έρχονται να ενώσουν τις δύο αυτές περιοχές. Τόσο 

στο έργο Until, όσο και στο έργο Tailor Made εμφα-

νίζονται οι δύο χώρες να ενοποιούνται, αλλά αυτό 

συμβαίνει κυρίως στο έργο Heal, όπου μία αντλία 

μεταφέρει στοιχεία μεταξύ των δύο χωρών, σε μία 

διάθεση συνδιαλλαγής. Τα έργα των Θοδωρή Λά-

λου και Λάζαρου Αποκατανίδη καταδεικνύουν την 

έννοια της ανταλλαγής με τον πιο εμφατικό τρόπο. 

Ο Θοδωρής Λάλος στην εγκατάσταση με τίτλο Στο 

Σπίτι του Ένγκρ, χρησιμοποιεί σαπούνια στα οποία 

έχει αποτυπώσει γεωμετρικά διακοσμητικά μοτίβα. 

Ένα από αυτά τα σαπούνια μοιράζεται σε κομμάτια 

στους θεατές ως αντίδωρο, υπό τους ήχους του 

έργου του Λάζαρου Αποκατανίδη με τίτλο Pieces of 

Time. Αυτά τα θραύσματα του χρόνου μετατρέπονται 

σε μία ειρηνική συνθήκη συναλλαγής και συνδιαλ-

λαγής, ενώ η μυρωδιά που αποπνέουν τα σαπούνια 

Παναγής Κουτσοκώστας
Ιστορικός τέχνης, μουσειολόγος

Κεντρικός Επιμελητής & 
Συντονιστής του Πεδίου 
Δράσης Κόδρα 

Επιμελητής έκθεσης «Συν» 
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μετατρέπουν τον χώρο σε μία ιδεατή ανοικτή αγορά 

της Ανατολής.  

Σύμπραξη 

Το έργο των Κυριάκου Κατζουράκη και Μπάμπη Βε-

νετόπουλου με τίτλο Πριν Λίγο..., που αποτελείται 

από πέντε προβολές βίντεο σε υψηλή ανάλυση, απο-

τυπώνονται αντρικές φιγούρες που μοιάζουν να συ-

μπράττουν σε κάτι κοινό. Άνθρωποι με εμφανή τα ση-

μάδια του βασανισμού και της φθοράς, ενοποιημένοι 

με έναν κοινό στόχο, την απελευθέρωση. Η έννοια 

της σύμπραξης αποτυπώνεται και στα δύο έργα του 

Εμμανουήλ Μπιτσάκη, με τίτλο Μάθημα Τοξοβολίας, 

αλλά και στο έργο Ηγησώ. Φιγούρες της Ανατολής 

συνδράμουν σε μία συνολική διαδικασία, αυτή του 

μαθήματος της τοξοβολίας, ενώ στο δεύτερο έργο 

εμφανίζεται μία παραλλαγή της γνωστής επιτύμβιας 

στήλης από τον Κεραμεικό που εμφανίζει την όμορ-

φη κόρη του Προξένου, την Ηγησώ, με στοιχεία πα-

ραδοσιακής ανατολίτικης ενδυμασίας. 

Σύμπνοια και Σύγκλιση

Τόσο στα έργα του Ηλία Καφούρου και του Δημήτρη 

Τάταρη, όσο και στα έργα των Kalos&Klio, τα διακο-

σμητικά μοτίβα, αλλά και η πνευματικότητα των θρη-

σκειών της Ανατολής είναι ιδιαίτερα έντονα. Καλει-

δοσκοπικές συνθέσεις με αναφορές στα ινδικά θρη-

σκευτικά μάνταλα εμφανίζουν κοινούς τόπους με τα 

μοτίβα της ελληνικής λαϊκής τέχνης και παράδοσης. 

Διακόσμηση και πνευματικότητα μοιάζουν να βρίσκο-

νται σε μία συνθήκη σύμπνοιας, σε μία εικαστική σύ-

γκλιση, που συνενώνει τα πολιτισμικά και πνευματικά 

στοιχεία της Δύσης και της Ανατολής. 

Σύζευξη 

Τα έργα των Χριστόφορου Κατσαδιώτη και Ορέστη 

Λάζου έχουν ως κεντρικό αφηγηματικό πυρήνα τη 

μορφή του λαϊκού ήρωα, του Καραγκιόζη. Παρόλες 

τις τεχνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο έργων 

(Ο Καραγκιόζης Αντιστέκεται και Street Fight), εντού-

τοις φαίνεται ξεκάθαρα ο κεντρικός ρόλος που κατέχει 

στις συνειδήσεις των Ελλήνων η συγκεκριμένη μορ-

φή. Πολιτισμικά στοιχεία, έθιμα και ήθη από τις αρχές 

του 20ου αιώνα συνθέτουν μία αφήγηση με δάνεια 

από τη λαϊκή παράδοση. Τα δύο έργα του Λάμπρου 

Ψυρράκη, δίνουν και αυτά την έννοια την σύζευξης 

μεταξύ των δύο λαών. Στο έργο του με τίτλο Ανατολή-

Δύση αποτυπώνονται μοτίβα λαϊκής τέχνης, αλλά και 

θρησκευτικά σύμβολα των δύο περιοχών, ενώ ακόμα 

πιο έντονα συμβολική αξία έχει το έργο του με τίτλο 

Διαπάλη των Εθνών, όπου εμφανίζεται η ελληνική και 

τουρκική σημαία να αγκαλιάζονται, σε μία συμβολική 

αποκορύφωση με μεταφορικό χαρακτήρα.  

Συμπόρευση 

Η Μαρία Τσάγκαρη παρουσιάζει το project The 

New Green. Πρόκειται για τη σύσταση μιας εται-

ρίας η οποία παρουσιάζει τη νέα τάση στο φυσικό 

τοπίο που επιβάλλει το Μπλε ως Το Νέο Πράσινο. 

Στοιχεία των μυθικών ισλαμικών κήπων της Εγγύς 

Ανατολής, αλλά και των φιλοσοφικών κήπων της 

Άπω Ανατολής παρουσιάζονται ενοποιημένα σε μία 

νέα καμπάνια. Το μπλε χρώμα είναι το νέο πράσινο 

και η εικαστικός μας προσκαλεί και μας προκαλεί να 

αποτάξουμε τα δεδομένα και να οικειοποιηθούμε μία 

νέα πρόταση, μία διαφορετική τάση που δημιουργή-

θηκε σε μία πορεία που διατρέχει γνωστά τουριστικά 

αξιοθέατα από όλον τον κόσμο και καταλήγει απευ-

θείας στον δικό μας κήπο.

For a creative conciliation

All art forms, from painting, ceramics, and woodcarving to weaving and 

gold or silversmithing constitute the par excellence intrinsic manifestation 

of the people’s sentiment and need for spiritual and artistic expression. 

Greek folk art, with its very powerful parochial character, bears signs of 

influence from the traditions of the eastern civilizations as well as the 

style of Byzantine art and architecture. Thus, even though it is intensely 

influenced by the various local characteristics and peculiar idiosyncratic 

elements, we nevertheless observe many common points of reference 

in the various local expressions of folk art. One could argue that this is 

surrounded by a panhuman view, a need for expressing and capturing 

an ecumenical feature. 

The case of Lesvos is of great importance if we take under consideration 

that, besides the fact that the island has been in numerous ways 

influenced by the East due to the active trading with Turkey and the 

coasts of Asia Minor, one observes an unfailing connection with what 

we today recognize as the characteristic of folk art and tradition. From 

the special pottery of Agiasos, the numerous wood carving workshops, 

the unique webs, the known soap factories, and the diachronic presence 

of the Ottoman art with its rich motifs and the Classical, Hellenistic, and 

Roman art, the island of Lesvos could be argued that constitutes the 

par excellence example of multiculturalism and cosmopolitanism. If we 

add Tériade’s (Stratis Eleftheriadis) presence in the beginning of the 

20th century and his encounter with the local folk painter Theophilos, 

then we immediately realize the vital importance that the relationship 

between the notions and values of creativity and art hold for Mytilene 

and its residents.

More specifically, the folk painting by Theophilos Hatzimihail constitutes 

the second most important pole of the cultural legacy in the island 

of Lesvos, which also today attracts the interest of researchers and 

curators and creates fruitful interconnections between traditions of 

folk iconography. Theophilos lived in a regional area away from the art 

centers of the 20th century, self-taught, with a simplistic technique, 

but pure and direct in his work. His painting expands upon a plethora 

of materials: walls, fabrics, papers, and wood were transformed into 

his personal canvas, while he used colors that himself created often 

with materials that were extracted from nature. In many instances, 

the depicted figures had so much detail that his works seemed like 

decorative pieces. However, the artist’s innovation, themes, way 

of organizing faces and perspective, lack of any staginess, and the 

spectacular color rendering of Greek light place him among the most 

unique and charismatic Greek artists, who delivered the folk style in an 

imaginative visual way. 

Panagis Koutsokostas
Art Historian, museologist

Main Curator & Coordinator 
of Action Field Kodra 

Curator of the exhibition 
«Syn» (=Συν)
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Theophilos’s overall work can present to us, in the 

best possible way, the convergence, conjunction, 

inclusion, solidarity, collaboration, and exchange 

among different visual styles and between 

cultural elements: the local with the global, the 

high with the folk, the foreign with the familiar, 

the private with the public. This precise aspect 

of unifying dipolar elements is the subject matter 

of this exhibition, having as its point of departure 

the preposition “syn-” with which it creates 

compound words and concepts in an attempt to 

visually convey notions and values.

The exhibition “Syn”, presented at the Villa 

Georgiadis as part of Antallaxima 2015 from March 

1st to April 12th 2015, attempts to examine the 

diachronic relationships between Greece and 

Turkey on various levels and combine the visual 

with the anthropological-folkloric feature, while it 

focuses on the folk tradition and unique cultural 

elements that define these two regions. In this 

way, beliefs and allegorical narrations are situated 

at the core of the exhibition in order to promote 

the diachronic links between the two cultures, the 

interrelations between East and West, as well as 

the concepts and symbolisms that exist within the 

traditions of the two peoples, eventually reaching 

to an ecumenical and panhuman level.

The works exhibited by the visual artists Lazaros 

Apokatanidis, Babis Venetopoulos, Kalos&Klio, 

Kuriakos Katzourakis, Christoforos Katsadiotis, 

Elias Kafouros, Thanos Klonaris, Orestis Lazos, 

Thodoris Lalos, Emmanouil Bitsakis, Dimitris 

Tataris, Maria Tsagkari, Dimitris Fragakis, and 

Lampros Psirrakis have at their center all those 

elements that link narratively and visually the 

differences and, mainly, the similarities of the two 

cultures. Folkloric and ethnographical elements, 

motifs, figures, and personalities that are 

immediately identifiable and have their roots in 

both regions are being intertwined and walk next 

to each other, in an attempt to create a common 

resultant with explicit references to the common 

mores and the other cultural elements found 

in both Greece and Turkey and, by extension, 

to the loans and counter-loans between East 

and West. The exhibition’s ultimate aim is to 

manifest the visual imprints that are created 

diachronically, exist within the consciousness or 

the unconsciousness of the two peoples, and 

have their origins many centuries ago.

Engagement and Conciliation (Symplefsi – 

Syndiallagē)

The digital artwork by Dimitris Fragakis, entitled 

Temple, creates connections in a synthesis that 

resembles the folk woodcarving and, eventually, 

creates a decorative screen. The aggressive edges 

that are presented in the work are opposing the 

artist’s unifying disposition, which is also imprinted 

on his painting Armor (Panoplia), comprised by 

known decorative geometrical motifs that intent, as 

a whole, to protect. In the same spirit, we encounter 

the three artworks by Thanos Klonaris. Medieval 

maps that illustrate the Aegean, the natural border 

between Greece and Turkey, attempt to unite 

these two regions. Both in the works Until and 

Tailor Made, the two countries appear to merge, in 

a spirit of conciliation. The works by Thodoris Lalos 

and Lazaros Apokatanidis demonstrate the notion 

of exchange in the most emphatic manner. In his 

installation entitled In Engr’s House, Thodoris Lalos 

uses soaps on which he has imprinted geometrical 

decorative motifs. One of those soaps is distributed 

to the viewers in small pieces as a gift in return, 

under the sound of Lazaros Apokatanidis’s work, 

entitled Pieces of Time. Those fragments of time 

are being transformed into a peaceful treaty of 

exchange and transaction, while the emitted soap 

odor transforms the space into a notional open-air 

market of the East.

Collaboration (Sympraxi)

In the work by Kuriakos Katzourakis and Babis 

Venetopoulos, entitled Just Now…, comprised by 

five high quality video projections, male figures are 

shown that seem to collaborate into something 

collective. Men with obvious marks of torture and 

degeneration are united with a shared goal: their 

liberation. The notion of collaboration is evident 

in both works by Emmanouil Bitsakis, entitled 

Archery Lesson and Egesó. Figures from the East 

contribute to a collective procedure, i.e. the archery 

lesson, while in the second work one encounters 

a variation of the known sepulchral stele from 

Kerameikos, which depicts Egesó, Proxenos’s 

beautiful daughter, with elements that come from 

the traditional Eastern attire.

Solidarity and Convergence (Sympnoia – Sygklesi)

In the artworks by Elias Kafouros and Dimitris 

Tataris, as well as in those by Kalos&Kloi, the 

decorative motifs and the spirituality of the Eastern 

religions are particularly profound. Kaleidoscopic 

syntheses with references to the Indian religious 

mandala share common loci with the motifs of 

the Greek folk art and tradition. Decoration and 

spirituality seem to be in a condition of consensus, 

in a visual convergence that brings together the 

cultural and spiritual elements of West and East.

Conjunction (Syzeuxi)

The main narrative core in the artworks by 

Christoforos Katsadiotis and Orestis Lazos is the 

figure of Karagiozis, the known folk hero. Despite 

the technical differentiations between the two works 

(Karagiozis Resists and Street Fight), it nevertheless 

becomes evident how central this particular figure 

is into the consciousness of the Greeks. Cultural 

elements, mores from the early 20th century, 

synthesize a narration with loans from the folk 

tradition. The concept of conjunction between the 

two peoples is also presented in Lampros Psirrakis’s 

two artworks. In East-West, folk art motifs as well as 

religious symbols from the two regions are imprinted, 

while The Struggle of the Nations has an even more 

symbolic value, in which the Greek and Turkish flags 

are represented as enfolding in a symbolic climax 

with a figurative nature.

Inclusion (Symporeusi)

Maria Tsagkari presents the project The New 

Green. It is about the establishment of a company 

that presents the new tendency within the natural 

landscape, which calls for Blue as The New 

Green. Elements from both the mythical Islamic 

gardens of the Near East and the philosophical 

gardens of the Far East are presented unified in 

a new campaign. Blue is the new green and the 

visual artist invites us to denounce the given and 

embrace a new proposal, a different tendency that 

was created in a route that runs through known 

touristic sites from around the world and ends up 

directly into our garden. 
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Μπάμπης Βενετόπουλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ψη-

φιακές Μορφές Τέχνης» της Α.Σ.Κ.Τ και απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Είναι Λέκτορας στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχει πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό όπως: 2013 «DI-EGY FEST 0.1», Επιμέλεια: Ηaytham Νawar, The Ministry of Culture (Fine Art 

Sector) of Egypt, The German University in Cairo, Gezira Art Centre, Κάιρο, Αίγυπτος, 2012 «Εικαστικοί 

Διάλογοι 2012», Επιμέλεια: Μαριλένα Καρρά, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, Πάρκο 

Αναψυχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, Αθήνα, 2011 «Animacall: The Animation Project 2011», Επιμέλεια: 

Συραγώ Τσιάρα και Δόμνα Γούναρη, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, 2009 «Προσωπικό - Πολι-

τικό», 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, Επιμέλεια: Αρετή Λεοπούλου και Θοδωρής Μάρκογλου, Κέντρο Σύγ-

χρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, 2008 «No Borders – Just N.E.W.S», AICA, Centrale Électrique, Brussels, 

Βέλγιο, 2007 «Nightcomers», 10η Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης, 2006 «Θετικά Φορτία», Επιμέλεια: 

Θούλη Μισιρλόγλου και Βασίλης Αμανατίδης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, 2004 «Athina 

by Art», Επιμέλεια συμμετοχής: Λίνα Τσίκουτα, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου  Αθηναίων, AICA Hellas, 

Αθήνα, 2003 Μπιενάλε Νέων Μέσων «InteractivA ‘03», (συμμετοχή με το [R]-[R]-[F]-Festival), Επιμέλεια: 

Άννα Χατζηγιαννάκη, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Merida, Yucatan, Mexico. Έχει εργαστεί ως υπεύθυ-

νος παραγωγής και σκηνοθέτης βραβευμένων σειρών κινουμένου σχεδίου και άλλων οπτικοακουστικών 

παραγωγών. 

Πρίν Λίγο..., 2010  
Eγκατάσταση, 5 ψηφιακές προβολές 

υψηλής ανάλυσης, μεταβλητές διαστάσεις

A While Ago..., 2010 
Iinstallation, 5 HD digital video projections, 
dimensions variable

Κυριάκος Κατζουράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) με τον 

Γ. Μόραλη, σκηνογραφία στην ΑΣΚΤ με τον Β. Βασιλειάδη και Printing στην St. Martins School of Art στο 

Λονδίνο. To 1968 πήρε το βραβείο «Παρθένη». Το διάστημα 1965-1967 ήταν μέλος της “Ομάδας Τέχνης 

Α΄”, ενώ είναι Ιδρυτικό μέλος της ομάδας «5 νέοι Έλληνες Ρεαλιστές». Έζησε στην Αγγλία τα χρόνια 1972-

1985. Συστηματική μελέτη Τέχνη και Ψυχανάλυση. Το 1976 ο Eduardo Paolozzi επιμελείται μεγάλη έκθεση 

της δουλειάς του στη Serpentine Gallery - Arts Council. Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην XI Biennale de 

Paris το 1980 και στην Biennale Sao Paulo το 1979. Τα έτη 1988-2006 συνεργάζεται με το Θέατρο Τέχνης 

με σκηνοθέτη τον Γ. Λαζάνη. Από το 1998 δουλεύει πάνω στις σχέσεις Ζωγραφική/Θέατρο/Κινηματογρά-

φος. (Τέμπλο-Ιερά Οδός-Προσωπογραφία-Του δρόμου-Τράνσιτ). Έχει δημιουργήσει τρεις ταινίες μεγάλου 

μήκους (Ο δρόμος προς τη Δύση-Γλυκιά Μνήμη-Μικρές Εξεγέρσεις), καθώς και δύο ταινίες μικρού μήκους 

(Καφέ Γκράβα-Κλειδωμένες Λέξεις). Από το 2005 έως το 2011 είναι Καθηγητής στο τμήμα εικαστικών 

τεχνών στο Α.Π.Θ. Το 2013 πραγματοποιήθηκε αναδρομική έκθεση στο μουσείο Μπενάκη (Κατάλογος, 

εκδόσεις Μουσείο Μπενάκη/Μίλητος). Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας στο περιοδικό “Ο Πολίτης”. 

Το 2013 έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Τάξη στο Χάος» (εκδόσεις Καλειδοσκόπιο). Έχει κάνει πολλές 

ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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Kyriakos Katzourakis

Βorn in Athens in 1944. He studied painting in Athens (School of Fine Arts -ASKT) with the G. Moralis, 

stage Design (ASKT) with V. Basileiadis and printing in St. Martins School of Art London. In 1968 he 

granted with the reward “Partheni”. In 1965-1967 he was member of “Omada Technis A΄” and he 

was also founding member of team “5 new Greek Realists”. He lived in England the years 1972-1985 

(Systematic study Art and Psychoanalysis). In 1976 Eduardo Paolozzi organized exhibition of his work in 

Serpentine Gallery - Arts Council. 1980 Represented Greece in XI Biennale de Paris and 1979in Biennale 

Sao Paulo. Between 1988-2006 he collaborated with the “Art’s Theatre” with director G. Lazanis. From 

1998, he works on the relations Painting/Theatre/Cinema (Temple-Holy Road-Portraiture-Of Road-

Transit). He created three fiction films (The Way to the West-Sweet Memory-Small Revolts) and two 

short films (Coffee Grava-Locked Words). From 2005 until 2011 he was Professor in the department 

of Fine Arts in the AUTH (Aristotle University Thessaloniki). In 2013 took place a retrospective exhibition 

of his work in the Benaki Museum Athens. (Exhibition Catalogue, edition: Museum Benaki/Militos). He is 

member of syntactic team in the magazine “Citizen”. In 2013 his book “Order in Chaos” was published 

(editions: Kaleidoscope). He has made a lot of individual exhibitions in Greece and abroad.

Πρίν Λίγο..., 2010  
Eγκατάσταση, 5 ψηφιακές προβολές 

υψηλής ανάλυσης, μεταβλητές διαστάσεις

A While Ago..., 2010 
Installation, 5 HD digital video projections, 
dimensions variable

Babis Venetopoulos

Βorn in Thessaloniki in 1973. He studied Painting at the School of Fine Arts of the Aristotle University 

in Thessaloniki. He holds a Master in Digital Arts from the Athens School of Fine Arts and he is Lecturer 

at the School of Visual and Applied Arts, Faculty of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki. His 

art projects have been shown in many exhibitions and festivals such as: 2013 “DI-EGY FEST 0.1”, 

Curator: Ηaytham Νawar, The Ministry of Culture of Egypt, Gezira Art Centre, Cairo, Egypt, 2012 “Visual 

Dialogues 2012”, Curator: Marilena Karra, The Alexander S. Onassis Foundation Cultural Center, 

Park in the Plato’s Academy area, Athens, 2011 “Animacall: The Animation Project 2011”, Curators: 

Syrago Tsiara, Domna Gounari, Center of Contemporary Art, Thessaloniki, 2009 “Personal – Political”, 

2nd International Thessaloniki Biennial, Curators: Areti Leopoulou, Thodoris Markoglou, Center of 

Contemporary Art, Thessaloniki, 2008 “No Borders – Just N.E.W.S”, AICA, Centrale Électrique, Brussels, 

Belgium, 2007 “Nightcomers”, 10th International Istanbul Biennial, Istanbul, Turkey, 2006 “Positive 

Charges”, Curators: Thouli Misirloglou, Vasilis Amanatidis, Center of Contemporary Art, Thessaloniki, 

2004 “Athina by Art”, Municipality of the City of Athens, AICA Hellas, Athens, 2003 “InteractivA ’03”, 

([R]-[R]-[F]-Festival), Biennale for New Media Art at the Museum of Contemporary Art Merida, Yucatan,  

Mexico. He has worked as a director, producer and supervisor in several digital productions for the 

television and the internet.



58

59

Kalos&Klio

Το εικαστικό δίδυμο Kalos&Klio (Χρήστος Καλός, Κλειώ Τανταλίδη) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπού-

δασε καλές τέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ζευγάρι έχει ενώσει τις δυνάμεις του από το 2005 και 

από τότε λειτουργεί με συμπληρωματικό τρόπο, θεωρώντας ότι το να εργάζεται ως ένα είναι μια διαδικασία που 

ενέχει μια πιο ενδιαφέρουσα διαδρομή. Οι Kalos&Klio με τα μετά – pop, τους έργα διαπερνούν τα όρια των 

τεχνών δημιουργώντας συχνά έργα που είναι σύνθετα και πολυεπίπεδα. 

Αναφορικά, η Κλειώ Τανταλίδη σπούδασε Ψηφιακά Μέσα, MFA (πλήρη υποτροφία) University Of Chicago, IL, 

USA. Ζωγραφική, BFA, (summa cum laude) στο Hanze University, Groningen, NL, Xαρακτική, MA, Governors’ 

State University, Chicago IL USA. Ο Χρήστος Καλός σπούδασε Φωτογραφία στο Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. Photography, 

Θεσσαλονίκη και ζωγραφική στο Boston College UK. Έχουν λάβει μέρος σε εκθέσεις στην Ελλάδα, Αμερική και 

Ασία. Επιλεγμένες εκθέσεις: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, «Βίαιο Μετάξι: Πένθιμα Πέπλα ως Αντικεί-

μενα Μνήμης», στο πλαίσιο του Πεδίο Δράσης Κόδρα-Παράλληλο Πρόγραμμα, ατομική έκθεση, επιμέλεια Πα-

ναγής Κουτσοκώστας, Θεσσαλονίκη, 2015. Alma contemporary art gallery, τίτλος έκθεσης: Ruinophillia & the 

Matrix World of Kalos &Klio, ατομική έκθεση, 2015. The Lumen Prize exhibition, shortlist, ομαδική έκθεση, 

Onassis Cultural Center, 2014, Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, «Προσφορά», επιμέλεια Μάνος Στε-

φανίδης, ομαδική έκθεση, Αθήνα, 2013. Lumen price group exhibition 2013-2014, Arcade Cardiff Gallery, 

Wales, New York Institute of Technology, Gallery 61, New York City, Chelsea College of art & Design’s 

Triangle space, London and The Space gallery, Hong Kong, China. Art Athina, 2011-2013-2014. Lola 

Nikolaou Gallery, 2010, ατομική έκθεση. Προτεινόμενοι καλλιτέχνες στο Liquid Identities, 2012, Scoletta di 

San Giovanni Battista e del SS Sacramento in Bragora, Venice και ID / Identities, 2012, Koza Visual Culture 

and Arts Association, Istanbul, Turkey. Συμμετοχή στη XV Biennale de la Mediterranée, SYMVIOSIS, 2011. 

Kalos&Klio

Kalos&Klio (Christos Kalos, Klio Tantalidis) is an artist duo born in Thessaloniki, Greece, where they live 

and work. The pair has joined forces since 2005 and operates in a complementary fashion, considering 

the process of working as one, a path more intriguing. Kalos&Klio post-pop, digital works are breaking 

through the boundaries of the arts encompassing a variety of printed media, sculpture and installation 

creating elaborate art environments that are intricate and multifaceted. 

Klio Tantalidis studied Painting, BFA (summa cum laude) in Hanze University, Groningen, NL,Printmaking, 

MA in Governors’ State University, Chicago, USA and has an MFA, (Scholarship) in Digital Arts, The 

University of Chicago, USA. Christos Kalos studied photography, (BA, ESP, School Of Photography, 

Thessaloniki, and GR) and painting (Boston College UK). Kalos&Klio have showed their work in Greece, 

America and Asia. Selected exhibition history includes: Archaeological Museum Οf Thessaloniki, “Violent 

Silk: Mourning Veils as Objects of Memory” solo exhibition, part of Action Field Kodra-Parallel Program, 

curator: Panagis Koutsokostas, Thessaloniki, 2015; National Archaeological Museum, group exhibition, 

“Offering”, Greek contemporary artists, curator: Manos Stefanidis, Athens, 2013; Lumen Price, group 

exhibition, 2013-2014, in Arcade Cardiff Gallery, Wales, New York Institute of Technology, Gallery 61, 

New York City, Chelsea College of Art & Design’s Triangle space, London and The Space gallery, Hong 

Kong, China. 2013; International fairs 2013 Re-culture 2, GR, Art Athina 2014 represented by Alma 

Contemporary Art Gallery-Art Athina, 2013; Lola Nikolaou Gallery, Solo exhibition, Thessaloniki, 2010. 

Exhibition as feature artists at Liquid Identities Scoletta di San Giovanni Battista e del SS. Sacramento 

in Bragora, Venice; ID / Identities Koza Visual Culture and Arts Association, Istanbul, Turkey, 2012; 

2011, XV Biennale de la Mediterranée, SYMVIOSIS.

Το Κουτί της Πανδώρας, 2013 
Ψηφιακή εκτύπωση σε αρχειακό χαρτί Hahnemuhle. 

120 x 120 εκ.

Με την ευγενική παραχώρηση της Alma 
Contemporary Art Gallery και Kalos&Klio

Pandora’s Box, 2013
Digital print on Hahnemuhle archival paper.
120 x 120 cm.

Με την ευγενική παραχώρηση της Alma 
Contemporary Art Gallery και Kalos&Klio

www.kalosklio.com
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Ο Καραγκιόζης αντιστέκεται, 2012
Οξυγραφία, 50 x 30 εκ.

Karagiozis resists, 2012 
 Etching, 50 x 30 cm.

Χριστόφορος Κατσαδιώτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Έχει εργαστεί σε περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην τηλεόραση 

και σε εφημερίδες ως δημοσιογράφος. To 2009 σπούδασε στο Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Καθηγητές: Ξ. Σαχίνης, Μ. Γιανναδάκης, Γ. Τσακίρης) και 

τo 2011 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών “Eugeniusz Geppert”, στο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Έχει πραγμα-

τοποιήσει οχτώ ατομικές εκθέσεις. 1999: Έκθεση γλυπτικής με σύρμα, Γκαλερί Αιγόκερως. 2006: Ζωγρα-

φική - Κατασκευές, γκαλερί Περιτεχνών. 2009: “Τοπία της Σερίφου”. Γυμνάσιο Σερίφου. 2010 Zωγραφι-

κή –Χαρακτική. Κέντρο Χαρακτικής «Ήλιος». Δήμος Νεάπολης, Θεσσαλονίκη. 2011 Έκθεση Χαρακτικής. 

«Κριτική-Ανατροπή-Παραμόρφωση». Χώρος Τέχνης «24», Αθήνα. 2012 Μουσείο Χαρτιού. Έκθεση χαρα-

κτικής. Duszniki Zdrόj, Πολωνία. 2013 Έκθεση Χαρακτικής «Δούρειος Ίππος». Χώρος Τέχνης «24», Αθήνα. 

2015 Έκθεση χαρακτικής, Halle Saint Pierre, Παρίσι, Γαλλία. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις, 

2009: Ελληνική Επιτροπή Unicef. “Αντισταθείτε”, Δήμος Αθηναίων “Tεχνόπολις”. Έκθεση Φοιτητών των Σχο-

λών Καλών Τεχνών -50ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης. 2011 Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, 

«Αrt-Athina». 1η Τριενάλε Χαρακτικής, Βελιγράδι, Σερβία. 5η Μπιενάλε de L΄Εstamble de Saint-Maur-des-

Fosses, Γαλλία. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης”, Γκαλερί 96, 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη. 2012 XVI Μπιενάλε Χαρακτικής Φοιτητών, Βελιγράδι, Σερβία. ‘12 Νέοι Εικαστικοί 

Καλλιτέχνες’, από τις «Αναγνώσεις» της Κυριακάτικης Αυγής. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα». 

Χρώμα στην «Πατρίδα των καιρών», Ίδρυμα Κακογιάννη. Χαρακτική του Α.Π.Θ. Γκαλερί “Αrtis Causa”, Θες/

νίκη. “Transform 2012” Έκθεση Πανεπιστημίων Βαλκανικών Χωρών. Θεσσαλονίκη. 2o Διεθνές Φεστιβάλ 

Χαρακτικής «Αthens Print-Fest», Αθήνα. «Γαλάζιος Καβαλάρης», Εθνικό Μουσείο της Νις. Σερβία. 1η Διε-

θνής  Έκθεση Χαρακτικής Μικρής Διάστασης, Lauderhill Arts Center,  Φλόριντα, H.Π.Α. 2013 1η Μπιενάλε 

Ex-Libris Eλλήνων Σπουδαστών Χαρακτών, Ελλάδα-Κίνα. 2014: Κodra Fresh “2014”, Θεσσαλονίκη. 

Christoforos Katsadiotis

Βorn in 1971 in Athens, Greece. He is working as journalist for the radio, television, magazines and 

newspapers. In 2009 he studied at the  Fine Arts department of the Aristotle University of Thessaloniki 

and 2011 at Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland. 2012 Erasmus Prize 

from Aristotle University of Thessaloniki 2013 Prize 1st Biennale Ex Libris of Greek Engraving. He 

has participated in several solo exhibitions: 1999 Sculptural exhibition with wire, Aigokeros Gallery. 

2006 Painting and constructions, Peritechnon Gallery. 2009 “Landscapes”. Serifos Island. 2010  

Painting- engraving.Center of Engraving,” Ilios”, municipality of Neapoli, Thessaloniki. 2011 Engraving 

exhibition “Critisism-Overthrow - Deformation”. Horos Tecnhis «24» Gallery, Athens. 2012 Museum of 

Paper. Duszniki Zdrόj, Poland. 2013 Engraving Exhibition. Horos Technis “24”, Athens. 2015 Egraving 

Exhibition, Halle Saint Pierre, Paris, France. He has participated also, in several group exhibitions: 2009 

National Greek committee of Unicef. “Resist”. Municipality of Athens 2011: International Contemporary 

Art Fair of Athens.‘Art-Athina’. First International Printmaking Triennial, Beligrade. 5e Biennale de 

L΄Εstamble de Saint-Maur-des-Fossés, France. Gallery 96, Bosnia-Herzegovina. 2012: ΧVI Biennale 

of Student Graphic Art. Belgrade, Serdia. 12 New Artist, from “Avgi” political newspaper. Cultural Center 

of Municipality of Athens “Melina”. ’’Transform 2012’’. Exhibition of the Faculties and Academies of art 

of the capitals of the Balkan States. Thessaloniki. 2nd International Print Festival. Cultural center of the 

municipality of Athens “Melina”. “Blue Rider” Gallery of the Synagogue, Nis. Serbia. 1st International 

Exhibition of Contemporary Miniprint at Lauderhill Arts Center, Florida. U.S.A. 2014: “Κodra Fresh 2014” 

Thessaloniki, Greece.

www.saatchiart.com/account/profile/403789
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Ηλίας Καφούρος

Γενήθηκε το 1978 στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται σήμερα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-

χνών της Αθήνας στο εργαστήρι της Ρένας Παπασπύρου (1998-2004) και παράλληλα στο Osho Multiversity 

στην Πούνα της Ινδίας (1998-2001). To 2014 του απονεμήθηκε υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright, την 

οποία αξιοποίησε για να συνεχίσει την έρευνά του στο School of Visual Arts (SVA) στη Νέα Υόρκη.

Έχει παρουσιάσει τρεις ατομικές εκθέσεις με πιο πρόσφατες την έκθεση “A Thesis on the Shelf” που πα-

ρουσιάστηκε στην γκαλερί ΑΔ στην Αθήνα την άνοιξη του 2013 και “The image is unsustainable” που 

φιλοξενήθηκε στην γκαλερί Françoise Heitsch στο Μόναχο της Γερμανίας το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. 

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλές θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η δουλειά του επιλέχθηκε από διεθνείς επιμελητές και διευθυντές μουσείων για να συμπεριληφθεί στην 

έκδοση “Vitamin D2 – New Perspectives in Drawing” που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2013 από τον 

εκδοτικό οίκο Phaidon Press και η οποία αποτελεί μία διεθνή έρευνα για τις τελευταίες εξελίξεις στο σύγ-

χρονο σχέδιο. Επίσης τα έργα του έχουν τραβήξει πολλές φορές το ενδιαφέρον του διεθνή τύπου με άρθρα-

κριτικές δημοσιευμένα μεταξύ άλλων στα περιοδικά Juxtapoz (ΗΠΑ), The Visual Artbeat (Αυστρία), Étapes 

(Γαλλία), Modern Painters (ΗΠΑ), HEY! (Γαλλία), κ.ά. 

Elias Kafouros

Βorn in 1978 in Athens, Greece, where he lives and works nowadays. He studied at the Athens School 

of Visual Arts (Rena Papaspyrou workshop) between 1998-2004 and at Osho Multiversity in Poona, 

India between 1998-2001. In 2014 he earned the Fulbright Scholarship to further pursue his research 

at the School of Visual Arts (SVA) in New York.

He has presented three solo shows with most recent the show entitled “A Thesis on the Shelf” hosted 

at AD Gallery in Athens, Greece during the spring of 2013 and “The image is unsustainable” hosted 

at Françoise Heitsch Gallery in Munich, Germany during the fall of the same year. Meanwhile, he has 

participated in many curatorials in Greece and abroad.

His work has been selected by international curators and museum persons to be included in “Vitamin 

D2 – New Perspectives in Drawing”, the international anthology of new developments in contemporary 

art drawing published by Phaidon Press in May 2013. Moreover, his work has received very positive 

reviews and coverage by the international press with articles in among others Juxtapoz (USA), The 

Visual Artbeat (Austria), Étapes (France), Modern Painters (USA), HEY! (France), etc.

 www.eliaskafouros.com

Χρονοκράτωρ,  2012
Ψηφιακή εκτύπωση, μελάνι και ακρυλικό σε 

αρχειακό χαρτί, 108 x 78 εκ.

 Ευγενική παραχώρηση: Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα

Aftermath, 2012
Ψηφιακή εκτύπωση και μελάνι σε αρχειακό χαρτί.

108 x 107 εκ. 

Eυγενική παραχώρηση: Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα 

Timekeeper, 2012 
Digital print, ink and acrylic on archival paper, 
108 x 78 cm.

 Courtesy: AD Gallery, Athens (GR)

Aftermath, 2012
Digital print, and ink on archival paper.
108 x 107 cm.

Courtesy: AD Gallery, Athens (GR) 
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Θάνος Κλωνάρης

Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας. Βραβέυθηκε με υποτροφία και ολο-

κλήρωσε το πτυχίο Master of Arts στο Chelsea College of Art & Design,Λονδίνο.Ζει και εργάζεται στην 

Αθήνα.

2014>“Le Salon de l’Oeuvre Originale Numérotée,SOON/Paris”, Παρίσι./ “Μετασχηματισμός”, Depo 

Darm Contemporary Art Space, Αθήνα./“Art athina v.19”, κλειστό Φαλήρου, Αθήνα.2013>“Thrills 

and Chills”, CAN-Gallery, Αθήνα./“Bία[?]”,CAID, Αθήνα./“Now and Then”, Ευρωπαική Κεντρική Τρά-

πεζα,Φρανκφούρτη./“Homo Universalis”, ReMap 4, Αθήνα.2012> ”Capsule”,Nroom-Artspace, Τό-

κυο./“SUPERMARKET-Stockholm Independent Art Fair”, Kulturhuset, Στοκχόλμη. 2011> “Χαρτογρα-

φίες του αγνώστου”,50-1 Gallery,Λεμεσός./“Books Unfolded”,initiated by STUDIOvisits, Βερολίνο./“ 

Ιστορίες Σχεδίου 2”, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα./“Art athina ν.17”, κλειστό Φα-

λήρου, Αθήνα.2010> “Islands”, TinT Gallery,Θεσσαλονίκη[Ατομική]./“Space is the place”,Aboutt, Αθή-

να.2009>“Διευρυμένες οικολογίες”, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα./“Art athina ν.15”, κλει-

στό Φαλήρου, Αθήνα./”Roommates”, Tint Gallery, Θεσσαλονίκη. 2008>“Bargain prices on elephant 

gun”, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα./ “Art athina ν.14”[Athensville], Helexpo, Αθή-

να./2007>“Κλίμακα 1:1”,TinT Gallery [Ατομική]. 

Thanos Klonaris

Studied painting at the School of Fine Arts in Athens, Greece.He was awarded a scholarship and 

completed his Master of Arts degree in Interior and Spatial Design, at Chelsea College of Art & Design, 

London.Lives and works in Athens. 

2014>“Le Salon de l’Oeuvre Originale Numérotée, SOON/Paris”, Paris./“Transformation”, Depo Darm 

Contemporary Art Space, Athens./“Art athina v.19”, Faliro Pavillion,Athens.2013>“Thrills and 

Chills”, CAN-Gallery, Athens./“Violence[?]”, CAID, Athens./“Now and Then”, European Central 

Bank,Frankfurt./“Homo Universalis”, ReMap 4, Athens.2012> ”Capsule”, Nroom-Artspace, 

Tokyo./“SUPERMARKET-Stockholm Independent Art Fair”, Kulturhuset, Stockholm. 2011> 

Cartographies of the unknown”, 50-1Gallery, Limassol./“Books Unfolded”, initiated by STUDIOvisits, 

Berlin./ “Drawing Stories 2”, Ileana Tounta Contemporary Art Center,Athens./“Art athina ν.17”, Faliro 

Pavillion,Athens. 2010> “Islands”, TinT Gallery, Thessaloniki[SOLO]./“Space is the place”, Aboutt, 

Athens.2009>“Expanded Ecologies”, National Museum of Contemporary Art, Athens./“Art athina ν.15”, 

Faliro Pavillion, Athens./”Roommates”, TinT Gallery, Thessaloniki. 2008>“Bargain prices on elephant 

gun”, Κέντρο Ileana Tounta Contemporary Art Center,Athens./“Art athina ν.14” [Athensville], Helexpo, 

Athens./2007>“Scale 1:1”, TinT Gallery [SOLO]. 

www.thanosklonaris.blogspot.gr 

Heal, 2014
Ξηρογραφία και χρωματιστά μολύβια σε 

χειροποίητο χαρτί, 50 x 74 εκ. 

Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη 
και της TinT Gallery 

Tailor Made, 2014
Ξηρογραφία και 

χρωματιστά μολύβια σε 
χειροποίητο χαρτί, 

74 x 50 εκ.

Ευγενική παραχώρηση του 
καλλιτέχνη και της 

TinT Gallery 

Until, 2012
Ξηρογραφία και 

χρωματιστά μολύβια σε 
χειροποίητο χαρτί, 

50 x 74 εκ.

Ευγενική παραχώρηση του 
καλλιτέχνη και της 

TinT Gallery 

Heal, 2014
Xerography and coloured pencils 
on handmade paper, 50 x 74 cm. 

Courtesy of the artist 
and TinT Gallery

Tailor Made, 2014
Xerography and 
coloured pencils 
on handmade paper, 
74 x 50 cm. 

Courtesy 
of the artist and 
TinT Gallery

Until, 2012
Xerography and 
coloured pencils on 
handmade paper, 
50 x 74 cm.

Courtesy 
of the artist and 
TinT Gallery
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Ορέστης Λάζος

Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. 

με καθηγητή τον Μάκη Θεοφυλακτόπουλο και τον Κυριάκο Κατζουράκη. Αποφοίτησε επιτυχώς από το Με-

ταπτυχιακό της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας με κατεύθυνση τις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης. 

Συμμετείχε σε επιλεγμένες ομαδικές εκθέσεις, σεμινάρια και workshop σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Orestis Lazos

Βorn in Athens in 1983. He studied Visual and Applied Arts in the faculty of Fine Arts in the Aristotle 

University of Thessaloniki. His professors were Makis Theofylaktopoulos and Kyriakos Katzourakis. He 

also holds a Master Degree in Digital Arts from Athens School of Fine Arts. He has participated in 

selected group exhibitions, seminars and workshops in Greece and abroad. 

Street Fight, 2013
Animation, βίντεο υψηλής ανάλυσης, διάρκεια: 1:00”

Street Fight, 2013
Animation, Full HD, duration: 1:00”www.orestislazos.com
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Θοδωρής Λάλος: Στο σπίτι του Ένγκρ, 2014
Εγκατάσταση με σαπούνια, 180 x 150 εκ.

Theodore Lalos: At Ingres’s house, 2014
Installation with soap, 180 x 150 cm.

Θoδωρής Λάλος

Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης και συντήρηση έργων τέχνης στην Αθήνα 

και Ρώμη. Ατομικές εκθέσεις: FAR EAST/εικόνες του ρευστού κόσμου αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος Αθήνα 

2013, Ut pictura poesis gallery Ρωμανού 7 Θεσσαλονίκη 2011, Say I’m a dreamer gallery vlassis.art 

Θεσσαλονίκη 2010, Μερικά χρώματα είναι φωτεινά τα άλλα φωτεινότερα Hotel ‘’Porto Valitsa’’ Παλιού-

ρι-Χαλκιδική 2002. Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή): Λουτρά Παράδεισος =ίσον Bey Hamam Θεσσαλονίκη 

2014, INTERSECCIONES MÉXICO-GREECE-ITALY Lux Art Gallery Τεργέστη-Ιταλία 2014, WAD Poetry 

2014 Ντέλφ-Ολλανδία 2014, LIBER LIBRI- libri oggetto e libri d’artista gallery Studio Gennai Πίζα-Ιταλία 

2013, WAD Poetry 2013 Ντέλφ-Ολλανδία 2013, INTERSECCIONES Palacio Municipal Σαν Λουίζ Ποτίζι-

Μεξικό 2013, Από το Βορρά στο Νότο Υπόγεια Βενετική Κρήνη της Σπλάνζιας Χανιά 2013, Extraversion- 

DIŞA DÖNÜKLÜK Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολη 2012, Σύνθεση-Κατασκευή-Παραγωγή 

Ρωσική Πρωτοπορία και Σύγχρονη Τέχνη Κ.Μ.Σ.Τ-Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη 2012, KRYŽKELŽ / 

CROSSROAD ARKA Βίλνους-Λιθουανία.2012, Konst från Grekland Fullersta Bio Konsthall Στοκχόλμη-

Σουηδία 2012, Indian Summer Ντέλφ-Ολλανδία 2012, George MACIUNAS And Beyond: FLUXUS Never 

Stops Kaunas Biennale Λιθουανία 2011, My everyday object Cultural center Polifemo Μιλάνο-Ιταλία 

2011, 4th International Printmaking Juried ExhibitPrints for Peace 2011 Μοντερέι-Μεξικό 2011, Why 

cinema now Μ.Ι.Ε.Τ Θεσσαλονίκη 2009, Απόφοιτοι Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης 2008-2009 Μ.Μ.Σ.Τ 

Θεσσαλονίκη 2009, 5η Μπιενάλε Καλών Τεχνών Ελλάδας Ξενοδοχείο Creta Maris Convention Ηρά-

κλειο-Κρήτη 2008. Έχει σχεδιάσει σκηνικά κοστούμια για το θέατρο. (Ομάδα Τρίτο Στούντιο). Έργα του 

υπάρχουν στη μόνιμη συλλογή του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Κρατικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μουσείο Καβάφη Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, και Stedelijk Van 

Abbemuseum Αϊντχόβεν Ολλανδίας. 

Λάζαρος Αποκατανίδης

Γεννήθηκε στο Τρόισντορφ της Γερμανίας το 1968. Τα ενδιαφέροντά του ως sound artist εστιάζονται 

σε drone ambient, prepared guitar, field recordings σε συνδυασμό με άλλες τέχνες. Τον Οκτώβριο του 

2014, παρουσίασε με τον εικαστικό Θοδωρή Λάλο την performance “Pieces of Time” στα λουτρά Bey 

Hamam-Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της έκθεσης «Λουτρά Παράδεισος =ίσον». Τον Μάιο του 2013, πα-

ρουσίασε μουσική performance στα πλαίσια του εικαστικού δρώμενου-έκθεσης «Ελάτε να πλέξουμε στο 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, γιατί είναι οικογενειακή μας υπόθεση» του εικαστικού Γιώργου Τσακίρη, 

στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Επίσης, δραστηριοποιείται ως κιθαρίστας παίζοντας 

Bossa Nova, Latin Jazz, Jazz Standards κ.α. 
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Lazaros Apokatanidis 

He was born in Troisdorf, Germany, in 1968. His interests as a sound artist are focused in drone 

ambient, prepared guitar, field recordings, in combination with other forms of art. In October of 2014, 

he did the performance “Pieces of Time” in cooperation with the visual artist Theodore Lalos, at the 

“Bey Hamam” Thessaloniki, in the frameworks of the exhibition “Paradise Bath Houses =equals to”. 

In May of 2013, he took part in the visual artist’s Giorgos Tsakiris performance-exhibition “Lets knit at 

the Museum of Byzantine Culture, because it is our family affair”, at the Museum of Byzantine Culture 

in Thessaloniki, doing a music performance. He is, also, active as a guitarist playing Bossa Nova, Latin 

Jazz, Jazz Standards etc.

Λάζαρος Αποκατανίδης και Θοδωρής Λάλος: 
Pieces of Time, 2014

Mουσική-εικαστική περφόρμανς, διάρκεια: 25

Lazaros Apokatanidis and Theodore Lalos:
Pieces of Time, 2014
Μusical-artistic performance, duration 25’

Theodore Lalos

Studied painting at the School of Fine arts of the Aristotle University of Thessaloniki and art conservation 

in Athens and Rome. Solo exhibitions: FAR EAST/ images of the fluid world, gallery Technohoros Athens 

2013; Ut pictura poesis, gallery Romanou7 Thessaloniki 2011; Say I’m a dreamer gallery Vlassis.art, 

Thessaloniki 2010; Some colors are bright... the other brighter Hotel Porto Valitsa Paliouri-Halkidiki 2002. 

Selected group exhibitions: Baths Paradise=equals Bey Hamam Thessaloniki 2014; INTERSECCIONES 

MÉXICO-GREECE-ITALY Lux Art Gallery Trieste-Italy 2014; W.A.D Poetry 2014 Delft-The Netherlands; 

LIBER LIBRI- libri oggetto e libri d’artista, gallery Studio Pisa-Italy 2013; W.A.D Poetry 2013 Delft-

The Netherlands 2013; Extraversion- DIŞA DÖNÜKLÜK Sismanoglio Megaro Istanbul-Turkey 2012; 

Composition-Construction-Production. Russian Avant-Garde and Contemporary Art State Museum of 

Contemporary Art Thessaloniki 2012; / Crossroads ARKA, Vilnius-Lithuania 2012; Konst från Grekland 

Fullersta Bio Konsthall Stockholm-Sweden 2012; W.A.D. Poetry Project V Delft-The Netherlands 2012; 

George Maciunas and Beyond: Fluxus Never Stops, Kaunas Biennale, Lithuania 2012; My everyday 

object, Cultural center Polifemo-La Fabbrica del Vapore, Milan, Italy 2011; 4th International Printmaking 

Juried ExhibitPrints for Peace 2011, Monterrey, Mexico 2011; Why cinema now?, National Bank Cultural 

Fountation Thessaloniki 2009; New Artist at work, Byzantine Museum of Thessaloniki 2008. He designed 

scenery and costumes for the Theatre.(Third Studio). His works are in the permanent collection of the 

Macedonian Museum of Contemporary Art Thessaloniki, State Museum of Contemporary Art Thessaloniki, 

Kavafi Museum Alexandria-Egypt and Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven Netherlands. 
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Εμμανουήλ Μπιτσάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας. Το 2008 κέρδισε το βραβείο BP Travel Award (National Portrait Gallery, Λονδίνο). 

Ατομικές εκθέσεις: “Elisabethan Collar”,  Kalfayan Galleries, Αθήνα, Ελλάδα⋅ K-art ,Αθήνα (2011) ⋅ 

“Faces Of The Uigur Through Song & Dance”, BP Travel Award, National Portrait Gallery, Λονδίνο, Αγγλία 

(2009) ⋅ Νέες Μορφές, Αθήνα (2009). Πρόσφατες ομαδικές εκθέσεις (επιλογή): “Small.”, The Drawing 

Center, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (2014)⋅ “Περιμένοντας τους βαρβάρους: Αναφορά στον Καβάφη”, Kalfayan 

Galleries, Αθήνα, Ελλάδα (2013)⋅ “Ellenico Plurale, Έργα από τη συλλογή Σωτήρη Φέλιου”, Complesso 

del Vittoriano, Ρώμη, Ιταλία⋅ “Salus Patriae”, Ίδρυμα Κυδωνιέως, Άνδρος, Ελλάδα⋅ “Μεταξύ Πραγματικού 

και Φανταστικού”, Κέντρο Τέχνης Giorgio De Chirico, Βόλος, Ελλάδα (όλες, 2012). Συλλογές: Μουσείο 

Μπενάκη, Αθήνα, Ελλάδα⋅ Μουσείο Φρυσσίρα, Αθήνα, Ελλάδα⋅ Ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα, Γερμανία, 

Τουρκία, ΗΠΑ, Χονγκ Κονγκ. Ο Εμμανουήλ Μπιτσάκης εκπροσωπείται από τις Kalfayan Galleries, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη.

Emmanouil Bitsakis 

Born in Athens, in 1974. He lives and works in Athens, Greece. He studied at the School of Fine Arts 

in Athens. In 2008 he received the BP Travel Award (National Portrait Gallery, London). Solo exhibitions 

include: “Elisabethan Collar”, Kalfayan Galleries, Athens; K-art Gallery, Athens; (2009); “Faces Of The 

Uigur Through Song & Dance”, National Portrait Gallery, London (2009); Nees Morfes Gallery, Athens 

(2009). Recent group exhibitions include: “Small.”, The Drawing Center, New York, USA (2014); “Waiting 

for the barbarians: Report to Cavafy”, Kalfayan Galleries, Athens, Greece (2013); “Ellenico Plurale, 

Paintings from the Sotiris Felios Collection”, Complesso del Vittoriano, Rome, Italy; “Salus Patriae”, 

Kydoniefs Foundation, Andros, Greece; “Between The Real And The Fantastic”, Giorgio De Chirico Art 

Centre, Volos, Greece (all 2012). Collections: Benaki Museum, Athens, Greece; Frissiras Museum, 

Athens, Greece; Private collections in Greece, Germany, Turkey, USA, Hong Kong. Emmanouil Bitsakis 

is represented by Kalfayan Galleries, Athens-Thessaloniki.

Archery Lesson, 2014
Aκρυλικό σε καμβά, 24 x 30 εκ.

 Ιδιωτική Συλλογή. Με την ευγενική παραχώρηση των 
Kalfayan Galleries, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.   

Hegeso, 2014
Aκρυλικό σε χαρτόνι, 12.5 x 9.5 εκ. 

Συλλογή Δέσποινας Μουζάκη. Με την ευγενική 
παραχώρηση των Kalfayan Galleries, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.   

Archery Lesson, 2014
Acrylic on canvas, 24x30 cm. 

Private Collection. Courtesy of Kalfayan Galleries, 
Athens-Thessaloniki. 

Hegeso, 2014
Acrylic on cardboard, 12.5 x 9.5 cm.

Collection of Despina Mouzaki. Courtesy of Kalfayan 
Galleries, Athens – Thessaloniki.www.embitsakis.com
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Δημήτρης Τάταρης

Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1975. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, Ελλάδα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 2002 έλαβε υποτροφία από το Kρατικό Ίδρυμα Υποτροφίων για να συνεχίσει 

τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Middlesex (Λονδίνο, Αγγλία). Πρόσφατες ατομικές εκθέσεις: “A Day 

in Hell” (2014), Kalfayan Galleries, Αθήνα⋅ “In God We Trust”, Aristotelous Project, Kalfayan Galleries, 

Θεσσαλονίκη (2013)⋅ “Loplop” (2011) και “FRAGILE” (2008), K-Art Gallery, Αθήνα. Πρόσφατες ομαδικές 

εκθέσεις (επιλογή): “Η ζωγραφική σήμερα”, Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, Αθήνα (2014)⋅ “Blue”, Kalfayan 

Galleries, Αθήνα⋅ “Περιμένοντας τους Βαρβάρους: Αναφορά στον Καβάφη”, Kalfayan Galleries, Αθήνα 

(όλες, 2013)⋅ “Re-culture”, Διεθνής Εικαστική Έκθεση και Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αγορά Αργύρη, 

Πάτρα ⋅ “Salus Patriae”, Ίδρυμα Κυδωνιέως, Άνδρος (όλες, 2012)⋅ “Cartography of the unknown”, 50-1 

Gallery, Λεμεσός, Κύπρος⋅ “I fought the X and the X Won”, National Museum of Fine Arts, Βαλέτα, 

Μάλτα και Museum of Arts, Cluj-Napoca, Ρουμανία⋅ “WHITE BLACK”, Μουσείο Φρυσσίρα, Αθήνα (όλες, 

2011)⋅ “…Par Nature”, Galerie Bonneau-Samames, Μασσαλία, Γαλλία (2009). Ο Δημήτρης Τάταρης εκ-

προσωπείται από τις Kalfayan Galleries, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Dimitris Tataris 

Born in Crete, in 1975. He lives and works in Athens, Greece. He graduated from the Athens School 

of Fine Arts, Greece. In 2002, he received a scholarship from the State Scholarships Foundation in 

order to continue his studies in the Middlesex University in London, where he graduated with an honors 

degree. Recent solo shows include: “A Day in Hell”, Kalfayan Galleries, Athens, Greece (2014); “In 

God We Trust”, Aristotelous Project, Kalfayan Galleries, Thessaloniki (2013); “Loplop” (2011) and 

“FRAGILE” (2008), K-Art Gallery, Athens, Greece. Recent group shows include: “Painting, Today”, 

Vogiatzoglou Art Gallery, Athens, Greece (2014); “Blue”, Kalfayan Galleries, Athens, Greece; “Waiting 

for the barbarians: Report to Cavafy”, Kalfayan Galleries, Athens, Greece (all 2013); “Re-culture”, 

International Visual Art Exhibition and Educational Workshops, Agora Argiri, Patra, Greece; “Salus 

Patriae”, Kydoniefs Foundation, Andros island, Greece (all 2012); “Cartography of the unknown”, 50-1 

Gallery, Cyprus; “I fought the X and the X won”, National Museum of Fine Arts, Malta and Museum of 

Arts, Cluj-Napoca, Romania; “WHITE BLACK”, Frissiras Museum, Athens, Greece (all 2011); “…Par 

Nature”, Galerie Bonneau - Samames, Marseille, France (2009). Dimitris Tataris is represented by 

Kalfayan Galleries, Athens-Thessaloniki.

I Fought the X and the X Won, 2011
 Μελάνι σε χαρτί, 55 x 71 εκ.

Με την ευγενική παραχώρηση των Kalfayan Galleries, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη.   

Domestic Circus, 2011
 Mελάνι σε χαρτί, 82 x 58 εκ.

Με την ευγενική παραχώρηση των Kalfayan Galleries, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη.   

I Fought the X and the X Won, 2011
Ink on paper, 55 x 71 cm.

Με την ευγενική παραχώρηση των Kalfayan Galleries, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη.   

Domestic Circus, 2011
Ink on paper, 82 x 58 cm.

Με την ευγενική παραχώρηση των Kalfayan Galleries, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη.   
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Μαρία Τσάγκαρη

Η Μαρία Τσάγκαρη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1981. Σπούδασε Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-

χνης στο ΤΕΙ Αθηνών και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας. Το 2008 φοίτησε στο Facultad de 

Βellas Αrtes στην Μαδρίτη με υποτροφία του ιδρύματος ΙΚΥ. Αποφοιτώντας συνέχισε τις σπουδές της στο 

Μεταπτυχιακό τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Αθήνας. Δουλεύει ως συνεργάτης στο εργαστήριο του Νίκου 

Ναυρίδη στην ΑΣΚΤ (Τμήμα Νέων Μέσων) και διδάσκει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το 2014 κέρδισε το 1ο 

βραβείο της Νέας Καλλιτεχνικής σκηνής της Μεσογείου, HYam (Hydra for artists of the Mediterranean), 

Παρίσι. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

Επιλογές εκθέσεων: 2014, London Art Fair; 2013, 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη, Παντού 

αλλά Τώρα; 2013, A fresh, Μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών, Eθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 

Αθήνα; 2013, Art Athina; Rooms 2013, Ξενοδοχείο St. George Lycabettus, Γκαλερί Καππάτος, Αθή-

να; 2013, Υποπροϊόντα, Αθήνα; 2012, Stopover, 12η έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Πεδίο Δράσης Κόδρα, 

Θεσσαλονίκη. 

Στο σύνολο της δουλειάς της η Μαρία Τσάγκαρη ασχολείται με την εύθραυστη φύση του αδύνατου, με 

προσεγγίσεις και μεταφορές νοημάτων που συνδέονται με την έννοια της προσφοράς, της ευχαριστίας, της 

εμπιστοσύνης και της πίστης στο ανέφικτο. 

Με άξονα αυτές τις παραδοξότητες κάθε project εξελίσσεται σε σχέση με την ιστορία, τις ιδιαιτερότητες και 

τη χρήση του τόπου που εκτίθεται, πάντα με μια ποιητική διάσταση που σχετίζεται με την αδυνατότητα παρα-

μονής του έργου στο χώρο και στο χρόνο. Δουλεύει με εφήμερα υλικά όπως στάχτη, λουλούδια, αρώματα, 

γρασίδι και το κύριο σώμα της δουλειάς της αποτελείται από εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα που σε ένα 

βαθμό απαιτείται η συμμετοχή του κοινού.

Maria Tsagkari 

Βorn in Piraeus in 1981. She studied Conservation of Antiquities and Works of Art at the Athens 

Technological Institute and Art at the Athens School of Fine Arts. In 2008 she attended the Facultad 

de Βellas Αrtes in Madrid on a Greek State scholarship. After graduating she continued at the School’s 

Postgraduate programme of Athens in Visual Arts. She works as associate in the workshop of Nikos 

Navridis at the Athens School of Fine Arts (Department of New media) and teaches in private schools. 

In 2014 she won the 1st prize of the Young Mediterranean Artistic Scene, HYam (Hydra for artists of 

the Mediterranean), Paris. She lives and works in Athens. 

Selected Exhibitions : 2014, London Art Fair; 2013, 4th Biennale of Contemporary Art, Thessaloniki, 

Everywhere but now; 2013, A fresh, A new generation of Greek artists, National Museum of 

Contemporary Art, Athens; 2013, Art Athina; Rooms 2013, St. George Lycabettus Hotel, Gallery 

Kappatos; 2013, Subproducts, Athens; 2012, Stopover, 12th exhibition of contemporary art, Action 

Field Kodra,Thessaloniki. 

Throughout her work, Maria Tsagkari deals with the fragile nature of the impossible, with interpretations 

and metaphors of concepts associated with the notions of offering, thanksgiving, trust and faith in the 

unattainable. Revolving around these paradoxes, each project unfolds with reference to the history, 

the traits and the purpose of its location, always with a poetic dimension relating to the impossibility 

of the work enduring in time and space. She works with ephemeral materials like ash, flowers, scents, 

grass and her work comprises mainly installations and environments which involve the audience’s 

participation to some degree.

www.mariatsagkari.com

https://www.facebook.com/pages/The-New-Green/791518524260271

Τhe New Green, 2015
Εγκατάσταση και φωτογραφίες.

Διαστάσεις μεταβλητές.

Τhe New Green, 2015
Ιnstallation and photographs.
Dimensions variable.
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Τhe New Green, 2015
Φωτογραφίες.

Τhe New Green, 2015
Photographs.

Τhe New Green, 2015
Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

σε εξωτερικό χώρο 
του Αρχοντικού Γεωργιάδη.

10 μ. x 10 μ.

Τhe New Green, 2015
Grass Ιnstallation 
in the exterior area 
of Arhontiko Georgiadi.
10 m. x 10 m.
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Δημήτρης Φραγκάκης

Γεννήθηκε  το 1982, στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι Κα-

βάλας το 2006. Το 2008 εισάγεται στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Α.Π.Θ αποφοιτώντας το 2014. Έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε εκθέσεις όπως: 2014: ‘’ 

’Οι Ήρωες πέθαναν, ζήτω οι Ήρωες’’, Kodra Fresh, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονί-

κη, 7η BIENALLE Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδος, Ίδρυμα Θεοχαράκη, Αθήνα / 2012: ‘’TRANSFORM’’ 

(Pandora’s box), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών,  Θεσσαλονίκη / ‘’no more real than you are’’, Dynamo 

Project Space, Θεσσαλονίκη / 2011:  XV BIENALLE DI MEDITERANNEO, ‘’SYMBIOSIS?’’, Θεσσαλονίκη 

/ ‘’ΑΝΑ-ΚΑΤΑ’’, Διεθνής συνάντηση νέων καλλιτεχνών, Στρατόπεδο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη / 2010: 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ, ArtForum Gallery, Tsatsis Projects, Θεσσαλονίκη. Ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.

Dimitris Fragakis

Born in Thessaloniki in 1982, Greece. He graduated from the Mechanical Engineering dpt. at T.E.I Kavala, 

in 2006. In 2008 he started his studies in the Aristotle University of Thessaloniki at School of Fine and 

Applied Arts, from which he received his degree in 2014. He has presented his work in exhibitions as: 

2014: ‘’Heroes are dead, long live the heroes’’, Kodra Fresh, Macedonian Museum of Contemporary 

Art, Thessaloniki, 7th BIENALLE of Schools of Fine Arts in Greece, Theocharakis Foundation, Athens / 

2012: ‘’TRANSFORM’’ (Pandora’s box), Teloglio Arts Foundation, Thessaloniki / ‘’no more real than you 

are’’, Dynamo Project Space, Thessaloniki / 2011: XV BIENALLE DI MEDITERANNEO, ‘’ SYMBIOSIS? ’’, 

Thessaloniki / International Festival for young Artists, ‘’ΑΝΑ-ΚΑΤΑ’’, Pavlos Melas Field, Thessaloniki / 

2010: 2nd UNIT, ArtForum Gallery, Tsatsis Projects, Thessaloniki. He lives and works in Thessaloniki. 

www.dimitrisfragakis.com
Πανοπλία, 2013

Λάδι και γραφίτης σε μουσαμά, 120 x 120 εκ.

Τέμπλο, 2014
Ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί, 120 x 80 εκ.

Armor, 2013
Οil and graphite on canvas, 120 x 120 cm.

Temple, 2014
Digital print on paper, 120 x 80 cm.
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Λάμπρος Ψυρράκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Αποφοίτησε το 1987 από την Φυσικό-Μαθηματική Σχολή του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πτυχίο Μαθηματικού. Το 1994 αποφοίτησε από το Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Το 1995 κάτοχος Υποτροφίας Εξωτερικού του Ι.Κ.Υ και το 1997 αποφοίτησε με Master of 

Arts, από το Πανεπιστήμιο Middlesex University του Λονδίνου. Από το 2005 είναι Επίκουρος Καθηγητής 

ζωγραφικής στο τμήμα Εικαστικών και εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Την 

περίοδο 1997-2013 συνεργάστηκε με τις Kalfayan Galleries. Από το 2013 έως σήμερα συνεργάζεται με 

την Ζήνα Αθανασιάδου Gallery. Έχει πραγματοποιήσει δέκα ατομικές εκθέσεις και πάνω από 30 ομαδικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Lampros Psyrrakis

Born in Thessaloniki, Greece. After obtaining a degree in Mathematics from Aristotle University, he 

studied painting at the  Faculty of Visual Arts, at the same University, (1989-94). In 1995 he was 

awarded a National Greek Scholarship and in 1997 he completed his MA degree in painting at Middlesex 

University, London. In 2005 he was elected  Lecturer at the Visual and Applied Arts Faculty of Aristotle 

University. Since 2009 he is Assistant Professor at the same faculty, teaching painting and drawing, 

as a member of permanent academic staff. From 1997, he has been collaborating with the Kalfayan 

Galleries, Athens-Thessaloniki, showing regularly his work in both cities and abroad. From 2013, he 

initiated a new collaboration with the Zina Athanassiadou Gallery. He held 10 one man shows and 

participated in more than 30 group shows in Greece and abroad.

www.lamprospsyrrakis.com 

Διαπάλη των Εθνών, 2014
Bερνικοχρώματα σε γυαλιστερό χαρτί 

επικολλημένο σε ξύλινο τελάρο, 83 Χ 69 εκ.

Battle of Nations, 2014
Enamel on illustrated paper mounted on 
wooden board, 83 X 69 cm.

Ανατολή-Δύση, 2010
Bερνικοχρώματα σε γυαλιστερό χαρτί 

επικολλημένο σε ξύλινο τελάρο, 100 Χ 140 εκ.

East-West, 2010
Enamel on illustrated paper mounted on 
wooden board, 100 X 140 cm.
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Σαν
Ο Teriade (Ευστρ. Ελευθεριάδης) ήταν εκδότης τέχνης και εξέδιδε στο 

Παρίσι το περιοδικό  VERVE με συνεργασίες ανθρώπων των γραμμάτων 

και των τεχνών.  Τα εξώφυλλα του περιοδικού φιλοτέχνησαν σημαντικοί 

Ευρωπαίοι εικαστικοί.  

Στην Ελλάδα το 1945 ο Οδ. Ελύτης, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τον 

Teriade, προτείνει στις νεοσύστατες εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ κάτι ανάλογο. Έτσι 

«δένεται» η συνέχεια και έχουμε τις πρώτες εκδόσεις ποιητικών συλλογών 

με προμετωπίδες των ζωγράφων Γκίκα, Νικολάου, Μόραλη, Στέρη, Τσα-

ρούχη, από τις παραπάνω εκδόσεις. 

Με τα χρόνια οι προμετωπίδες των βιβλίων γίνονται εξώφυλλα βιβλίων από 

τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, ΕΣΤΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΑΓΡΑ και άλλες, με σύγχρονους 

εικαστικούς:  Κυριτσόπουλος, Λεβίδης, Μυταράς, Χουλιαράς και άλλους. 

Στο φυλλάδιο Ζωγραφική για βιβλία του Α. Λεβίδη ο Αλέξης Κυριτσόπου-

λος σημειώνει: 

«Η σχέση κειμένου και εικόνας είναι πολύ παλιά υπόθεση. Επί του προκει-

μένου, μπορεί τα καλύτερα εξώφυλλα να είναι όσα έχουν απλώς τον τίτλο 

και το όνομα του συγγραφέα του βιβλίου και τον εκδότη… 

Μπορεί τα ωραιότερα βιβλία να είναι τα δεμένα.  Γιατί και το βιβλίο είναι ένα 

αντικείμενο που μπορεί νά ΄ναι ωραίο, νά ΄χει  το ήθος του δηλαδή, που 

κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. ΄Η μία ψυχούλα.  Όμως η εικόνα, η όψη του 

είναι μία πρόκληση, μια περισσή γοητεία. 

Άλλοτε ζητούσαν από ζωγράφους να εικονογραφήσουν το κείμενο. Μερι-

κές φορές προτείνουν τουλάχιστον ένα στολίδι. μια προμετωπίδα που θα 

αναπαριστούσε την ψυχή του βιβλίου (κανείς βεβαίως ποτέ δεν διανοήθη-

κε να χρησιμοποιήσει έργο ξένου ζωγράφου, ή άλλης εποχής…).  Και η 

ζωγραφιά φυλασσόταν ήσυχα στην β΄ αριστερή σελίδα, απέναντι από τον 

τίτλο, συνήθως σε χαρτί διαφορετικής ποιότητας σύμφωνα με τις τυπογρα-

φικές προδιαγραφές. Τό ΄γραφε και στο εξώφυλλο. προμετωπίδα Γιάννη 

Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Στέρη.

Στις μέρες μας η εικόνα αυτή περνά στο εξώφυλλο. λέξη που μοιάζει μάλ-

λον φτωχή όταν εννοεί την αποκάλυψη του προσώπου του βιβλίου που 

επιχειρεί ο ζωγράφος κοιτώντας στα μάτια το κείμενο…

Εδώ έχουμε εξώφυλλα που σκέφτονται. όχι  μόνο αυτό που συνηθίζουμε 

να λέμε και να γυρεύουμε:  το θέμα, αλλά και να τα αποδώσουν με τον 

τρόπο της ζωγραφικής…»

Στην γενέθλια πόλη του Teriade, τη Μυτιλήνη (όπου ο Teriade ίδρυσε το 

Μουσείο Θεόφιλου) θα εκτίθενται  πρώτη φορά σε συσχέτιση με το έργο 

του, προμετωπίες και εξώφυλλα βιβλίων των παραπάνω εκδόσεων.

San (=Σαν)
Tériade (Efstratios Eleftheriades) was an art publisher, who published 

the journal VERVE in Paris in collaboration with various artists and 

intellectuals. The covers of the journal were created by great European 

artists. 

In 1945, in Greece, Odysseas Elytis, a personal friend of Tériade, 

proposes to the newly founded publishing house IKAROS to endeavor 

something similar. Therefore continuance is ensured and the first 

poetry collections with frontispieces by artists, such as Gikas, Nikoalou, 

Moralis, Tseris and Tsarouchis, were issued by the abovementioned 

publisher. 

Over the years, the frontispieces are becoming book covers at the 

publishing houses KEDROS, ESTIA, NEFELI, AGRA etc, created 

by contemporary artists such as Kyritsopoulos, Levidis, Mytaras, 

Chouliaras etc. 

At A. Levidis’ booklet “Painting for books”, Alexis Kyritsopoulos 

mentions: 

“The relationship between text and image is a very old one. To this end, 

the best covers may be those with just the title and the names of the 

writer and publisher… 

The best books may be the bound ones. Seeing that the book is an 

object, which can be nice, it could have its own ethos, which hides a 

whole world. Or even a soul. The image however, its face, is a challenge, 

an enormous appeal. 

Sometimes painters were asked to paint the text. Sometimes they 

propose at least an adornment, a frontispiece, which would depict the 

soul of the book (of course, no one dared to use a work by a foreign 

painter, or by a past era…). Additionaly, the painting was kept quietly 

at the second left page, opposite the title page, usually printed in a 

paper of a different quality according to the printing standards. It was 

mentioned at the cover; frontispiece by GiannisTsarouchi, GiannisMoralis, 

Hadjikyriakos-Gikas, Steris. 

Nowadays, this image can be found at the cover, an inadequate word to 

denote the revelation of the book’s spirit, attempted by the painter when 

they are looking the text deep in the eyes…

We have even thinking covers, covers which think not only what we usually 

seek, the topic but also try to render it with the way of painting…”

In Mytilene, the town where Tériade was born and founded the Theofilos 

Museum, frontispieces and book covers published by Ikaros, are shown 

for the first time, conversing with his work. 

Ελένη Κρίκκη
Εικαστικός

Επιμελήτρια έκθεσης «Σαν»

Eleni Krikki
Visual Artist

Curator of the exhibition 
«San» (=Σαν)
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Άποψη των χώρων της έκθεσης
στο Αρχοντικό Γεωργιάδη.

View of the exhibition display areas
at the Arhontiko Georgiadi.
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7.

9.8. 10.

6.1. 2. 3.

5.4.

1. Εξώφυλλο: Νίκος Χουλιαράς 
Νίκος Χουλιαράς, “Οι λεπτομέρειες του μαύρου”, Νεφέλη, 1993

2. Εξώφυλλο: Νίκος Χουλιαράς 
Νίκος Χουλιαράς, “Στο σπίτι του εχθρού μου”, Νεφέλη, 1995

3. Εξώφυλλο:  Αλέξης Κυριτσόπουλος
Χρήστος Βακαλόπουλος, Νέες αθηναϊκές ιστορίες, 

Εστία, 1989
4. Προμετωπίδα: Γιάννης Μόραλης

Iωάννα Tσατσου, Χρέος, Ίκαρος, 1979
5. Εξώφυλλο: Αλέκος Λεβίδης

Θανάσης Βαλτινός, “Η κάθοδος των εννιά”, Άγρα, 1984

1. Cover: Nikos Houliaras
Nikos Houliaras, “Details of black”, Nefeli, 1993
2. Cover: Nikos Houliaras
Nikos Houliaras, “In my enemy´s house”, Nefeli, 1995
3. Cover: Alexis Kyritsopoulos 
Christos Vakalopoylos, New Athenian Stories, 
Estia, 1989
4. Frontispiece: Yiannis Moralis
Ioanna Tsatsou, “Duty”, Ιkaros 1979
5. Cover: Alekos Levidis
Thanasis Valtinos, “Descent of the Nine”, Agra, 1984

6. Εξώφυλλο: Αλέξης Κυριτσόπουλος 
Στέλιος Ράμφος, “Time Out – Η ελληνική αίσθηση του 

χρόνου”, Αρμός 2012
7. Εξώφυλλο: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Πέτρος Τατσόπουλος, Η καρδιά του κτήνους, Εστία, 1994
8. Προμετωπίδα: Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας

Νίκος Καρύδης “Καπνός αι ημέραι μου”, Ίκαρος, 1983
9. Προμετωπίδα: Γιάννης Μόραλης

Ιωάννα Τσάτσου, Χρόνος, Ίκαρος, 1982
10. Προμετωπίδα: Γιάννης Τσαρούχης 

Οδυσσέας Ελύτης, “Ο ήλιος ο πρώτος”, Ίκαρος, 1963

6. Cover: Alexis Kyritsopoulos 
Stelios Ramfos, “Time-Out – The Greek sense of time”, 
Armos 2012
7. Cover: Alexis Kyritsopoulos 
Petros Tatsopoylos, The Heart of the Beast, Estia, 1994
8. Frontispiece: Nikos Hadjikyriakos- Ghikas
Nikos Karydis, “My days vanish like the smoke”, Ikaros, 1983
9. Frontispiece: Yiannis Moralis
Ioanna Tsatsou, Time, Ikaros, 1982
10. Frontispiece: Yannis Tsarouchis
Odysseus Elytis, “Sun the first”, Ikaros, 1963
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες να καταφέρουν να εικονογραφήσουν και φιλοτε-

χνήσουν ένα παιδικό βιβλίο 8-12 σελίδων και ένα εξώφυλλο, βασισμένο σε μια ιστορία (τοπικό παραμύ-

θι,*σχετικό mp3,διαρκεια 7 λεπτών, όσον αφορά τα παιδιά) ή επιλογή κάποιων ποιημάτων που τους δόθηκαν 

(από τους Έμιλυ Ντίκινσον, Μίλτο Σαχτούρη, Κική Δημουλά) όσον αφορά το εργαστήριο των ενηλίκων.

Περιγραφή: Οι ενδιαφερόμενοι ανέπτυξαν βήμα προς βήμα τη διαδικασία της δημιουργίας και εικονογράφη-

σης  βιβλίων. Ασχολήθηκαν με κανόνες σύνθεσης, μελέτη ηρώων και τη δημιουργική εικαστική προσέγγιση 

ενός κειμένου που απευθύνεται σε παιδιά ή ενήλικες.

Πληροφορίες Επίπεδο Σεμιναρίου: Για αρχάριους Διάρκεια: 3 - 3 1/2 ώρες.

Την ευθύνη των εργαστηρίων είχε ο εικαστικός Γιώργος Τσεριώνης.

SEMINAR TITLE: NOTES WITH IMAGES

Purpose: The purpose of the seminar was to make the participants capable to create and illustrate a 

children’s’ book of 8-12 pages, as well as a book cover based on a story (local fairy-tale, * based on a 

relevant mp3 of 7 minutes, as far as the children are concerned) or a selection of poems that were given 

to them (by Emily Dickinson, Miltos Sachtouris and Kiki Dimoula) for the adults.

Description: The participants followed the procedure of creation and illustration step to step. They 

learned about the rules of composition, studying heroes as well as the creative visual approach of a text 

addressing children or adults.  

Information Seminar level: Beginners’ level  Duration: 3 - 3 1/2 hours.

The visual artist George Tserionis was responsible for the educational workshops.
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Φωτογραφίες από την έκθεση

antallaxima antallaxima
Photos of the exhibition
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Εκδόσεις katArt-e

www.katart-e.com




