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Οι αόρατες πόλεις
Ομαδική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Μάιος 2017

Στις Αόρατες πόλεις, ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα Ίταλο Καλ-
βίνο, που γράφτηκε το 1972 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ελληνικά το 1982 (στο κείμενό
μας θα χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από την έκδοση του 2003, σε μετάφραση του Ανταίου Χρυ-
σοστομίδη, από τις εκδόσεις Καστανιώτη), μέσα από μια αρθρωτή αφήγηση ο εξερευνητής Μάρκο
Πόλο προσπαθεί να περιγράψει στον αυτοκράτορα Κουμπλάι Χαν πενήντα πέντε πόλεις, που «σα
γοητευτικές αναλαμπές πολύχρωμων άστρων κι εξάπτουν τη φαντασία του ονειροπόλου Κουμπλάι
Χαν, κι εξυψώνουν στα μάτια του τον νεαρό Βενετσιάνο Μάρκο Πόλο». Πόσες και πόσες φαντασια-
κές πόλεις έχουν εξυφανθεί στην λογοτεχνία και την τέχνη, από τον Πλάτωνα ως τον Όργουελ, από
τα ταξίδια του Γκιούλιβερ ως την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων, από το Μετρόπολις ως το Αλ-
φαβίλ, από τα την ιδεώδη πόλη (Città ideale) της Αναγέννησης ως τα αρκαδικά τοπία του Μπαρόκ
και του Νεοκλασικισμού, από τον Salvador Dali ως τον Giorgio De Chirico και -για ν’ αναφέρουμε
κάποιους εν ζωή καλλιτέχνες- από τον Arduino Cantafora ως τον Massimo Scolari;. Ακόμη και
πραγματικά αρχιτεκτονήματα πόλεων, όπως του Erich Mendelson ή του Antonio Gaudi ή ο μη εφαρ-
μοσμένος πύργος του Vadimir Tatlin, στην πραγματικότητα υπαινίσσονται μια μετα-πόλη, άλλοτε
με την θετική κι άλλοτε με την αρνητική της έκφραση. Αλλά και τα σκηνικά, οι κήποι, τα μουσεία και
πάνω απ’ όλα τα όνειρά μας κ αυτά όταν κοιμόμαστε κι αυτά όταν είμαστε ξύπνιοι, τι άλλο είναι από
μια οικοδόμηση ενός παράλληλου κόσμου; Και η παρούσα έκθεση σε αυτό αποσκοπεί, αφορμώ-
μενη από το ομώνυμο βιβλίο. Στη συνέχεια, θα περιπλανηθούμε στα έργα της έκθεσης, με οδηγό
τις Αόρατες πόλεις.
Στην ενότητα οι πόλεις και η μνήμη διερευνώνται οι διαδρομές της μνήμης, όπως στην Ισιδώρα, την
πόλη όπου όταν ο ταξιδιώτης φτάνει έχει πια γεράσει και οι επιθυμίες έχουν γίνει μνήμες. Τις τε-
θλασμένες, πολλαπλές όσες και οι μνήμονες, διαδρομές αυτές, κατάφορτες μ’ ελπίδες ανθρώπων
και λαών, αλλά και φόβους για ένα μέλλον δίχως μνήμη, δίχως ρίζα, καταγράφει με ευαισθησία στο
έργο της η Γιάννα Γρηγοράκη. Στην ενότητα η πόλη και ο ουρανός, ο κόσμος εξετάζεται σαν κα-
θρέφτης της τάξης (ή και της αταξίας ή τέλος πάντων, της αδυναμίας μας να τον κατανοήσουμε) του
μακρόκοσμου (κόσμος άλλωστε σημαίνει στολίδι του ουρανού), όπως στην Ανδρία, την πόλη που
χτίστηκε με τόση μαστοριά, που ο κάθε δρόμος της ξετυλίγεται ακολουθώντας την τροχιά ενός
πλανήτη. Ουρανός και πόλη δανείζουν ο ένας στην άλλη τα χρώματα τους στο έργο του Νίκου Σβο-
λόπουλου και η ανθρώπινη φιγούρα, ανήμπορη να εξηγήσει το σχέδιο του ουρανού ή το σχέδιο
των ανθρώπων δεν έχει άλλη επιλογή από το να πορευτεί μόνη κρατώντας τον σταυρό της ζωής της.
Στην δε ενότητα οι πόλεις και τα σημάδια το βάρος πέφτει στην αποκρυπτογράφηση του πραγματι-
κού κόσμου (αλήθεια, υπάρχει;) πίσω από τους συμβατικούς κώδικες των λέξεων και των προκα-
τασκευασμένων εικόνων. Στην Ιπαθία, τα σημάδια διαμορφώνουν μια γλώσσα, αλλά όχι εκείνη
που νόμιζες ότι γνωρίζεις, όπως στο έργο της Λυδίας Μαργαρώνη συρράπτονται πρόσωπα και
τόποι, αναγνωρίσιμα ή αλλόκοτα, υλικά κι ιδέες και χτίζουν μια καινούργια πόλη ή στο έργο του
Αναστάσιου Λουκά συμπλέκονται σύμβολα, αποκρυπτογραφήσιμα και μη, γραμμές, ευθείες και
καμπύλες, το κενό και το μη κενό, ο χώρος και ο χρόνος, στην απέλπιδα, αλλά ταυτόχρονα γοη-
τευτική απόπειρα της τέχνης να χαρτογραφήσει το αχαρτογράφητο.
Από την άλλη, στην ενότητα οι πόλεις και τα μάτια τονίζονται οι οπτικές ιδιότητες, που όπως συμ-
βαίνει με όλες τις αισθήσεις και την αντίληψη εν γένει είναι εξ ορισμού υποκειμενικές. Άλλωστε, η
εικόνα αποτυπώνεται ανάποδα στον αμφιβληστροειδή κι ο εγκέφαλος την γυρίζει κανονικά. Έτσι,
η Μοριάνα του Ίταλο Καλβίνο είναι μια διπλή πόλη, που αποτελείται από μια ίσια και μια ανάποδη
πλευρά σαν ένα φύλλο χαρτιού, με μια φιγούρα εδώ και μια εκεί, που δεν μπορούν να κοιτάξουν
η μία την άλλη, η πόλη της Κωνσταντίνας Παρασκευοπούλου είναι μια πόλη όπου δεσπόζει το έν-
τονο, «ανορθοχρωματικό» χρώμα, αιχμαλωτίζοντας το βλέμμα του θεατή (ή μήπως του ταξιδιώτη;)
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και συνοψίζεται σε ένα μόνο σπίτι, ενώ η πόλη του Ηλία Σάλαρη είναι σχεδόν μονοχρωματική εκτός
από την πολύχρωμη μπουγάδα που ζει στα σπλάχνα της και μέσα από ένα παιχνίδι γραμμών εικο-
νογραφείται η μαγική μέσα πλευρά της πόλης, αυτή των ακαλύπτων χώρων. Και οι τρεις μοιάζουν
αβαθείς, ένα ξεγέλασμα του ματιού και συνάμα η απόλυτη εσωτερική αλήθεια που καταλαμβάνει
όλες τις διαστάσεις. Οι λεπτές πόλεις, μια ομάδα πόλεων κάπως αφηρημένων, αέρινων και η πιο
φωτεινή ζώνη του βιβλίου κατά τον συγγραφέα, έχουν εξίσου μορφολογικά χαρακτηριστικά. Λεπτή
πόλη η Ισαύρα, η πόλη των χιλίων πηγαδιών χτισμένη πάνω σε μια βαθιά υπόγεια λίμνη, λεπτές
και οι πόλεις που δημιουργούν η Κύρα Αλιγιζάκη και η Κατερινά Κασσαβέτη, με την πρώτη, επι-
μήκη στον κατακόρυφο άξονα, να μοιάζει σαν ένα λουλούδι που εκφύεται από τη γη και ελίσσεται,
σαν αενάως, προς τον ουρανό και τη δεύτερη, με το λικνιστικό παιχνίδι των γραμμών, να μοιάζει
να αναδίδει μια μελωδία, θαρρείς από άγνωστα πουλιά που φωλιάζουν στις φυλλωσιές των δέν-
τρων.
Στην ενότητα οι πόλεις και οι επιθυμίες, υπεισέρχεται το στοιχείο της επιθυμίας και του ορίζοντα
προσδοκιών, που επενεργούν πάνω στην πραγματικότητα και συχνά την μετατρέπουν (Αυτός που
κυβερνά την αφήγηση δεν είναι η φωνή: είναι το αυτί θα πει κάπου ο Μάρκο Πόλο -η θεωρία της
πρόσληψης του Hans Robert Jauss έχει αυτήν ακριβώς την ιδέα). Στην Φεδώρα υπάρχει ένα με-
ταλλικό μέγαρο με μια σφαίρα σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε σφαίρα φαίνεται μια γαλάζια πόλη η
οποία είναι το μοντέλο μιας άλλης Φεδώρας. Αν η επιθυμία ενός ελεύθερου αύριο και του απεγ-
κλωβισμού από ένα καταδικασμένο (στην προσφυγιά εν προκειμένω ή γενικότερα μιλώντας, στον
περιορισμό του ονείρου) σήμερα, δίνει κυριολεκτικά φτερά και χρωματίζει τον γκρίζο ουρανό στο
έργο της Αμαλίας Φερεντίνου, στον αντίποδα, το γλυπτό του Πέτρου Γεωργαρίου, η τερατόμορφη,
πληθωρική, χωρίς πρόσωπο μορφή εικονοποιεί τις τεχνητές επιθυμίες που μας μετατρέπουν από
υποκείμενα σε άβουλα αντικείμενα σε μια κοινωνία υποδούλωσης στον καταναλωτισμό. Οι πόλεις
και οι ανταλλαγές, κατά τον συγγραφέα τους χαρακτηρίζονται από ανταλλαγές αναμνήσεων, επι-
θυμιών, διαδρομών, πεπρωμένων. Τέτοια πόλη είναι η Χλόη, όπου τα άτομα που περπατάνε στους
δρόμους δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά σε κάθε τους συναπάντημα φαντάζονται χίλια πράγ-
ματα ο ένας για τον άλλον. Τόσο στο έργο του Γιώργου Καραμαλέγκου όσο και στο έργο της Κατε-
ρίνας Χορταριά, έργα αμφότερα έντονα εκφραστικά και φορτισμένα συναισθηματικά, τονίζεται το
έμψυχο στοιχείο της πόλης, με τις μορφές να καλύπτουν εξ ολοκλήρου σχεδόν τον πίνακα εκτοπί-
ζοντας και τα δύο πάλι το φυσικό ή αστικό τοπίο σε απλές εικαστικές υπομνήσεις, με τη διαφορά ότι
το πρώτο περιγράφει περισσότερο μια ευτοπία, μια κατάσταση οικειότητας και το δε δεύτερο πε-
ρισσότερο μια δυστοπία, μια κατάσταση αλλοτρίωσης (αν και το οικείο και το αλλότριο αλληλοεισ-
δύουν συχνά το ένα στο άλλο). 
Οι συνεχόμενες πόλεις και οι κρυφές πόλεις είναι δυο ενότητες που γράφτηκαν «σκόπιμα, δηλαδή
με συγκεκριμένη πρόθεση» κατά τον Καλβίνο και χαρακτηρίζονται από αυτοαναφορικότητα. Αν
ήταν πίνακες ζωγραφικής, θα ήταν του Maurits Cornelis Escher κι αν ήταν ταινίες, θα ήταν του
Christopher Nolan. Οι μεν συνεχιζόμενες πόλεις μοιάζουν να εξακτινώνονται διαρκώς και να μην
τελειώνουν πουθενά, σαν την Πενθεσίλεια όπου πάνε ώρες που προχωρείς και δεν είναι ξεκάθαρο
αν βρίσκεσαι μέσα στην πόλη ή αν είσαι έξω από αυτήν, οι δε κρυφές πόλεις είναι πόλεις μέσα σε
πόλεις, όπως η Ολίνδη, όπου σε κάποιο σημείο όχι μεγαλύτερο από το κεφάλι μιας καρφίτσας γεν-
νιέται σιγά-σιγά μια πόλη σε φυσικό μέγεθος που κλείνει μέσα της την προηγούμενη πόλη. Το δί-
πτυχο της Θεοδώρας Ασπρογεννίδου μοιάζει να είναι μια συνεχιζόμενη πόλη, καθώς αφενός μέσα
από τον έγχρωμο πίνακα μοιάζει να γεννιέται ο πίνακας σε γκρίζους τόνους (ή και αντιστρόφως) και
αφετέρου οι μη παραστατικές μορφές (ή μήπως παριστάνουν πλάσματα της φαντασίας και γεννή-
ματα του νου;) μοιάζουν να συνεχίζουν να συσσωρεύονται διαρκώς, ως και έξω από τα όρια των
πινάκων. Από το μερικό στο όλο διαμέσου ενός κτηρίου, λουσμένου σε απόκοσμο φως, που μοι-
άζει να μην διακόπτει ποτέ την ανύψωσή του, περιγράφεται και η φουτουριστικής έμπνευσης πρό-
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ταση συνεχόμενης πόλης που καταθέτει η Εύα Γεράκη στο έργο της με τον εύγλωττο τίτλο Ο χρό-
νος. Κρυφές πόλεις παρουσιάζουν από την άλλη τα έργα των Κωστή Ζερβογιάννη Χαιρέτη και Γιώρ-
γου Μπουζούνη, με την έννοια ότι η ομορφιά βρίσκεται πάντα λίγο κρυμμένη ώστε να μπορεί να την
δει μόνο όποιος πραγματικά είναι πρόθυμος να εκτεθεί σ’ αυτήν και να μην χαραμίζεται στα μάτια
όσων δεν θα την εκτιμήσουν. Στο έργο του πρώτου πίσω από τις παστώδεις πινελιές σε πορτοκαλί
χρώμα, ένα χρώμα γεμάτο ενέργεια και δονήσεις, κρύβεται ένα μυστικό τοπίο, αρχιτεκτονικό και
φυσικό, στo δε έργο του δεύτερου η έμφαση δίνεται σε μια εύθραυστη λεπτομέρεια της φύσης που
ξεπροβάλλει στον αστικό ιστό και που είναι κι αυτή με τη σειρά της μέρος ενός συνόλου, κατά τον
ίδιο τρόπο που η πόλη και η δημοκρατία δεν απαρτίζεται μόνο από την πλειοψηφία, αλλά και από
τις μειοψηφίες.
Οι δύο τελευταίες σειρές ονομάζονται οι πόλεις και το όνομα και οι πόλεις και οι νεκροί. Το «όνομα»
παραπέμπει στον καθιερωμένο κώδικα επικοινωνίας και στους συμπαρομαρτούντες συνειρμούς
και συστοιχίες ή ανακολουθίες με την πραγματικότητα. Στην Κλαρίσα, την πόλη που πεθαίνει κι
αναγεννιέται διαρκώς οι πληθυσμοί και τα ήθη άλλαξαν πολλές φορές· παραμένουν το όνομα, η
τοποθεσία και όσα αντικείμενα καταστρέφονται πιο δύσκολα. «Ονόματα» είναι ο γάμος και η γέν-
νηση σε μια πόλη, σαφώς καθορισμένα -μάλιστα συνοδεύονται κι από αντίστοιχα δημόσια έγγραφα-
και ταυτόχρονα καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της πόλης και τα έργα της Ελισάβετ Κεχα-
γιά και της Ειρήνης Δούναβη παρουσιάζουν τα αντίστοιχα θέματα, με τη μεν γαμήλια ετοιμασία της
Ελισάβετ Κεχαγιά, τοποθετημένη έκκεντρα στον πίνακα, να λαμβάνει χώρα στο διαμέρισμα μιας
ασφυκτικά δομημένης πόλης με πολλαπλά επίπεδα, χωρίς έξοδο στον ουρανό και το δε έμβρυο, το-
ποθετημένο εμφατικά στο κέντρο της δυναμικής σύνθεσης της Ειρήνης Δούναβη να ζει στην μήτρα
της μητέρας του μια παράλληλη πόλη μέσα στην πόλη, ενώ και τα δύο έργα αναδίδουν μια διάθεση
συνέχισης της ζωής παρά τους όποιους αποτρεπτικούς παράγοντες. Οι «νεκροί» παραπέμπουν
στην σχέση έλξης ή άπωσης  που έχει μια κοινωνία με το παρελθόν, αλλά και με το μέλλον (ας μην
ξεχνάμε ότι είμαστε οι νεκροί του μέλλοντος). Η  Λαυδομία είναι η πόλη της οποίας οι κάτοικοι φο-
βούνται τους αγέννητους και θέλγονται από τους πεθαμένους, καθώς η Λαυδομία των ζωντανών
έχει ανάγκη να βρει στη Λαυδομία των νεκρών την εξήγηση του εαυτού της, η πόλη που παρου-
σιάζει στη μνημειακή του σύνθεση ο Σωτήρης Γκουσγκούνης είναι τυλιγμένη στην αχλή μιας αβέ-
βαιης ταυτότητας και σχεδόν δεν έχει σημασία αν οι κάτοικοί της είναι ήδη νεκροί ή μελλοθάνατοι
και τέλος, η πόλη που υπαινίσσεται η Νικολέττα Τζαννέ τόσο μέσα από το ζωγραφικό όσο και μέσα
από το γλυπτικό της έργο είναι μια πόλη βασανισμένη, λυγισμένη από το βάρος της ύπαρξής της,
χωρίς πρόσωπα και χωρίς πρόσωπο.
Μέσα από τις συζητήσεις που ο Ίταλο Καλβίνο σκηνοθετεί να διαμείβονται μεταξύ του Μάρκο Πόλο
και του Κουμπλάι Χαν είναι που λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες, όπως συμβαίνει γενικά μέσα από
τον διάλογο και το άνοιγμα του εγώ στον άλλον. Θα σταθούμε σε τρία σημεία: Ναι, η αυτοκρατορία
είναι άρρωστη και, το χειρότερο, προσπαθεί να συνηθίσει τις πληγές της, λέει κάπου ο Μάρκο
Πόλο. Ο πόνος υπάρχει γύρω μας και η άρνηση δεν θα τον γιατρέψει. Αλλού: «Απομένει μία [εν.
πόλη] για την οποία δε μιλάς ποτέ». Ο Μάρκο έσκυψε το κεφάλι. Η Βενετία είπε ο Χαν. Ο Μάρκο
χαμογέλασε. Και για τι άλλο νόμιζες ότι σου μιλούσα;». Η πρώτη μας πατρίδα, η πιο προοφανής,
αλλά και αόρατη πόλη δεν είναι άλλη από τον εαυτό μας, που απορρυπαίνοντάς πρώτα αυτόν, προ-
στατεύουμε την κοινωνία. Και τέλος: «Μα ποια είναι η πέτρα που στηρίζει τη γέφυρα;», ρωτάει ο
Κουμπλάι Χαν. «Η γέφυρα δεν στηρίζεται σ’ αυτήν ή σ’ εκείνη την πέτρα», απαντάει ο Μάρκο,
«αλλά στη γραμμή του τόξου που σχηματίζουν όλες μαζί». Απ’ τη μία η αλληλεγγύη κι απ’ την άλλη
η αξιοποίηση των επιμέρους δεξιοτήτων καθενός μας, που είναι μοναδικός σαν τις πέτρες χτίζουν
κάθε επιτυχημένο πολιτικό (από τη λέξη πόλη) και κοινωνικό οικοδόμημα. Μια έκφανση αυτού φι-
λοδοξεί να είναι η παρούσα έκθεση και τολμούμε να πούμε ότι το κατορθώνει.

Μαρία-Μόσχα Καρατζόγλου, Ιστορικός Τέχνης
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Οι αόρατες πόλεις
Ομαδική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Μάιος 2017

«Αόρατες πόλεις» είναι ο τίτλος της φετινής έκθεσης εμπνευσμένη από το γνωστό έργο τουΊταλο
Καλβίνο. Η Δημοτική πινακοθήκη Πειραιά μας φιλοξενεί για 7η συνεχή χρονιά στους χώρους της.
Ένα κτήριο με  έντονη ιστορία και μνήμη για  την πόλη του Πειραιά. Άλλωστε, οι πόλεις είναι πάντα
ορατές: ζούμε σε αυτές. Οι πόλεις στις οποίες αναφέρεται ο Καλβίνος στον τίτλο του είναι πόλεις, οι
οποίες δεν μπορούν να εντοπιστούν σε κάποιο χάρτη-υπάρχουν μόνο σε ένα νοητό χάρτη,  στο
χάρτη της φαντασίας και της μνήμης. Είναι εικόνες και εικαστικές αναζητήσεις μέσα από τα μάτια
των καλλιτεχνών, που μέσα από την ψυχή τους  μας τις καταθέτουν.
Με την τέχνη ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να μας ταξιδέψει, να ονειρευτούμε και να αναζήτησουμε
τον προβληματισμό.
Οι καλλιτέχνες συνθέτουν εικόνες και ο ποιητής μας συνθέτει  ονειρικούς κόσμους μέσα από την
δύναμη της γραφής.

Επιμέλεια έκθεσης:
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, εικαστικός
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Ε

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Διαστάσεις έργου: 207χ45εκ.
Μικτή Τεχνική

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΚΥΡΑ

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας με τους Δ. Μυταρά, Λ.Κανακάκη, Δ. Κοκ-
κινίδη και Ι. Μόραλη (1977 - 1982). Χαρακτική - Ξυλογραφία με τον Θ. Εξαρχόπουλο (1982 - 1983) και παράλ-
ληλα Νωπογραφία με τον Κ.Ξυνόπουλο (1982 - 1984). Ψηφιδωτό με τον Ι.Κολέφα (1983 - 1985).
Έχει παρουσιάσει έργα της σε επτά  συνολικά εκθέσεις.  Έχει πάρει  μέρος σε  πολλές ομαδικές εκθέσεις στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό_στο ART  Τ-ΑΤΗΙΝΑ 2015 &΄16 και  στο  ΑR-THESSALONIKI με  τον  «ορίζοντα  γε-
γονότων». Έργα της βρίσκονται  στην  Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία  και  Η.Π.Α. Μέλος Ε.ΕΤ.Ε. και  Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε.                                 

Τηλ: 210 49 50 733, 6974 969 985
E-mail: kyra_al@hotmail.com
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ΑΣΠΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, με δασκάλους Μυταρά,Κα-
νακάκη,Τετση,Μόραλη και Γεωργίου στα κεραμικά.
Εχει παρουσιάσει δουλειά της σε δύο ατομικές εκθέσεις.
Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές  Αrt Athina ‘15, Art Athina ‘16 & Art Thessaloniki ‘16.
Eργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.
Δίδαξε εικαστικά στο εικαστικό εργαστήριο του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου  Αγ Βαρβάρας.
Διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μέλος του ΕΕΤΕ και του Συλλόγου Εικαστικών Ηπείρου.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Τηλ.: 210 98 13 281
E-mail: dasprogenidou@gmail.com 

ΧΑΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΑΟΡΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ (ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)
Διαστάσεις έργου: 70χ100εκ.
Κολάζ, μελάνι, μολύβι
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ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Εγκατάσταση με  μεταβλητές διαστάσεις
(Μέγιστες Διαστάσεις 180  χ 200εκ  Ύψος)
Πορσελάνη, Γυαλί, φως

Το έργο της φωτογραφίας είναι λεπτομέ-
ρεια της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση  θα
αποτελείται από 5 ή 6 μικρά έργα τα οποία
θα έχουν κοινά υλικά.

ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Η Ανδριανή Βεντούρη σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Από το 1998
συμμετέχει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με την τέχνη και την εκπαίδευση.
Παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακής Τέχνης, Τύπωμα και Κινούμενη Εικόνα» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σύρος, 2014).  
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενδεικτικά οι πιο πρόσφατες: 
2016 Γη, Ξηρά / Terra Firma, Κίμωλος. Επιμέλεια: Ανδριανή Βεντούρη και Μαρία Γουβέλη
2015 1 Κτήριο 3 Γλυπτά 1 Ντοκιμαντέρ, Κίμωλος,  Επιμέλεια: Ανδριανή Βεντούρη και Μαρία Γουβέλη

«Βουτιά στον Ψηφιακό Πολιτισμό» Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα.          

2012 «Crossing the line, (ξε)περνώντας τα όρια», Πολυχώρος  Πολιτισμού και Δημιουργίας Σύρου στο
Σταυρό Ταλάντων.

2011 «ΑΚΡΟΠΑΤΩΝΤΑΣ», Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ, Πλάκα. 
2008 «Retrace ΙΙ, εικαστικός περίπατος στην Κίμωλο». Επιμέλεια: Ανδριανή Βεντούρη, Μαρία Σάρδη    
2007 «Retrace, Art walk through Kimolos». Επιμέλεια: Ανδριανή Βεντούρη, Ελεάνα Μαργαρίτη

Ξ
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ΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑ

Η Εύα Γεράκη γεννήθηκε στον Πειραιά  το 1976.
Σπoύδασε ζωγραφική στο τμήμα της Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ με δάσκαλο τον Βαγγέλη Δημητρέα.
Από το 2002 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση ενώ από το 2004 λειτουργεί το δικό της ερ-
γαστήριο εικαστικής δημιουργίας όπου παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου σε ενήλικες και παιδιά.
Έχει φιλοτεχνήσει εικονογραφήσεις για το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, για παιδικά λογοτεχνικά
βιβλία και το ζωγραφικό μέρος της αφίσας του φεστιβάλ Σύμης. Έργα της υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές και
σε επαγγελματικούς χώρους. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Τηλ.: 6973 559 508 
E-mail: evageraki@gmail.com

Site: www.evageraki.gr

Θ

EMPTY
Διαστάσεις έργου: 100x80εκ.
Aαααα
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ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Κατάγεται από την Λάγια της ανατολικής Μάνης.
Από το 1975 -1979 σπούδασε στην σχολή Καλών Τεχνών της Τήνου με δάσκαλο τον Γιάννη τον Μανιατάκο. 
Από το 1979-1984 σπούδασε στην ΑΣΚΤ Αθηνών με δασκάλους τους:Θύμιο Πανουργιά, Δημήτρη Μυταρά και
Θεόδωρο Παπαγιάννη. Είναι μέλος του συλλόγου Γλυπτών Ελλάδος και  του ΕΕΤΕ με συμμετοχές στις επιτρο-
πές κρίσης και κατάταξης.
Από το 2012 διδάσκει στο Μικρό Πολυτεχνείο. 
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
Έργα του βρίσκονται  σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και σε ιδιωτικές συλλογές.

Από το 1983 ασχολείται με τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και 
του κινηματογράφου σαν δημιουργός καλλιτεχνικού ντεκόρ και σπέσιαλ εφέ.

Τηλ.: 6986 520 153
E-mail: petrosgeorgariou@hotmail.com

Σ

Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Γλυπτό, ύψος: 80εκ
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ΓΚΟΥΖΚΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972. Σπούδασε Ζωγραφική στην  Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βενετίας, με κα-
θηγητή τον G.B. Tiozzo κοντά στον οποίο έμαθε την τεχνική της νωπογραφίας ( boun fresco ), απ΄ όπου απο-
φοίτησε το 1995. Από το 1998 εργάζεται ως καθηγητής καλλιτεχνικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία ενώ έχει πραγματοποιήσει ατομική
έκθεση μετά από πρόσκληση στο Vilnius (Λιθουανία). 

Τηλ.: 2102516284 / 6937309191
E-mail: sogunis@yahoo.gr

ΞΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 140χ130εκ.
Ακρυλικό σε καμβά, 2017
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Θ

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 120χ165εκ.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ 

Η Γιάννα Γρηγορακάκη γεννήθηκε στον Πειραιά και έκανε ζωγραφική αρχικά στο εργαστήριο του Θόδωρου
Δρόσου και στην συνέχεια σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Σχολή Καλών Τεχνών του Μιλάνου και
της Μπολώνιας.
Εχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές.
Εργα της βρήσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και Ιταλία.
Ζεί και εργάζεται στον Πειραιά.

E-mail: grafida3@gmail.com
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Κ

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 100χ110εκ.

ΔΟΥΝΑΒΗ ΕΙΡΗΝΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1968. Εισήχθη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο εργαστήριο του κα-
θηγητή  Γιάννη Φωκά και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήριο του
καθηγητή Χρόνη Μπότσογλου. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και Σύρο επίσης έχει συμμετά-
σχει σε αρκετές ομαδικές. Ανήκει στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και στην Ένωση Καθηγητών Καλλιτε-
χνικών Μαθημάτων. Από το 2003-2009 δίδασκε Ζωγραφική σε Παιδικά τμήματα και τμήματα Ενηλίκων στο
Δήμο του Αιγάλεω. Από το 2002 διδάσκει  ως καθηγήτρια στο  Ελληνογαλλικό Γυμνάσιο- Λύκειο «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» Πειραιά, λειτουργώντας παράλληλα Εικαστικό Εργαστήρι και από το 2013 διδάσκει στα εκπαιδευτή-
ρια ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ. 

Τηλ.: 210 561 71 72- 6938 532 061
E-mail: dounavir@yahoo.com
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ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1952. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ από το 1975 έως το 1980. Έκανε εκθέσεις,
έγραψε ποίηση και δίδαξε ζωγραφική στο Δήμο Αθηναίων από το 1993 έως το 2014.

Τηλ.: 210 65 10 511
E-mail: polytimi26@hotmail.com

Σ

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
Διαστάσεις έργου: 80χ60εκ.
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ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε στον Πειραιά, όπου ζει και εργάζεται.
Σπούδασε ζωγραφική με δασκάλους Βρασίδα Βλαχόπουλο, τον Γιώργο Μαυροϊδη και τον Κώστα Ξυνόπουλο
στην Α.Σ.Κ.Τ.
Συνεχίζει ακόμα και σήμερα να μελετά και να σπουδάζει την Ελληνική ζωγραφική.
Διδάσκει καλλιτεχνικά μαθήματα στη Μέση Εκπαίδευση.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε ατομικές και έχει λάβει μέρος σε αρκετές ομαδικές.

Τηλ.: 210 43 23 456
E-mail: vdemonio3@hotmail.com

Κ

ΑΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 15x30εκ.
Ακρυλικά
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ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
Διαστάσεις έργου: 50χ70εκ.

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1952. Το 1970-1973, σπούδασε Συντήρηση  Έργων Τέχνης στη Σχολή Δοξιάδη.
Το  1978-1983, σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με δασκάλους τον Δημήτρη
Μυταρά και Δημοσθένη Κοκκινίδη. Το 1981-1983, σπούδασε σκηνογραφία με δάσκαλο τον Β. Βασιλειάδη.
Έχει εργαστεί  σαν  σκηνογράφος και ενδυματολόγος σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές εκ-
πομπές όπως: 1981- «Ο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ  MECANICUS», θέατρο Αρλεκίνος, 1985-«Η ζωή του Αλέξανδρου Πα-
παδιαμάντη», 1983 - Θεατρικό «Ιππόλυτος» κ.ά.  Έχει παρουσιάσει  8  ατομικές εκθέσεις σε γκαλερί, αίθουσες
τέχνης και μουσεία όπως,  Γκαλερί Εγγονόπουλος/ Αθήνα, Αίθουσα Τέχνης Ελληνογαλλικού Συνδέσμου/ Αθήνα,
Δρυάδες-Μουσείο Γ. Δροσίνη/ Κηφισιά-Αθήνα, Ελληνομουσείο Ρ. Φερραίου/ Ζαγορά Πηλίου, Αίθουσα Τέ-
χνης Αέναον/ Αθήνα, Κέντρο Τέχνης Giorgio de Chirico, Βόλος κ.λ.π. Έργα της βρίσκονται στην Πινακοθήκη
Δήμου Αθηναίων και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τηλ.: 210 88 24 168, 6944 261 659
E-mail: katerina.kassaveti@yahoo.gr

Τ
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ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ) της Αθήνας (1984-1989),
με ειδικότητα στη ζωγραφική και με καθηγητές τους ζωγράφους, Τ. Πατρασκίδη  και Δ. Κοκκινίδη. Το 1987-88
της δόθηκε υποτροφία. Παρακολούθησε κεραμική στο εργαστήριο της Α.Σ.Κ.Τ και χαρακτική στο Πανεπιστή-
μιο  Complutense της Μαδρίτης, που φοίτησε το 1992-93 με υποτροφία  από το τμήμα φοιτητικής μέριμνας του
Υπουργείου Παιδείας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Doctorado) .
Από τον Οκτώβριο του 2012 παρακολουθεί μαθήματα οξυγραφίας στο ανοιχτό εργαστήριο χαρακτικής του
Δήμου Νίκαιας Α. Ι. Ρέντη.  Με το έργο της « ΚΙΡΚΗ 1» κέρδισε τιμητική διάκριση σε συμμετοχή της  σε δια-
γωνισμό «ex-libris», νέων χαρακτών το 2013 με θέμα «Ιλλιάδα και Οδύσσεια».
Έχει πραγματοποιήσει 2 ατομικές εκθέσεις
1992  ατομική έκθεση στη Gallery Fabrica στη Σαντορίνη. 
2013 ατομική με σχέδια και χαρακτικά στο bar poems and crimes του εκδοτικού οίκου Γαβριηλήδη
και έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές.

Τηλ.: 210 93 50 585
E-mail: elkechagia@yahoo.gr 

Λ

O ΓΑΜΟΣ
Διαστάσεις έργου: 60x105εκ.
Mικτή τεχνική
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ΦΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΜΟΣ
Διαστάσεις έργου: 40χ50εκ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ο Αναστάσιος Λουκάς γεννήθηκε το 1954 στα Μέγαρα, Αττικής. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών τα έτη 1975 -
1985 με δασκάλους τον Δ. Μυταρά και Δ. Κοκκινίδη. Ζει και εργάζεται στα Μέγαρα. Διδάσκει ως καθηγητής
Καλλιτεχνικών στο Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών του Δήμου Μεγάρων & στα κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών. Έχει συνεργαστεί με το Δημοτικό θέατρο Μεγάρων ως σκηνογράφος και
ενδυματολόγος.
Ατομικές εκθέσεις: 1992 Ζωγραφική - Αγιογραφία, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων Ο Θέογνις.
Oμαδικές Εκθέσεις: 1980 Σπουδαστές της Α.Σ.Κ.Τ,  Ωδείων Αθηνών, Αθήνα. 
1994 Φωτογραφία με θέμα την Αρχιτεκτονική στα Μέγαρα,  Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων Ο Θέογνις.
1994 Ζωγραφικής – Αγιογραφίας στα πλαίσιο του 6ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας, Αττικής,

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων Ο Θέογνις .
2007 Συμμετείχε με Video Art - σχόλιο πάνω στη δουλειά των ζωγράφων Κατερίνας και Άγγελου

Κασσαβέτη στα πλαίσια ενός εικαστικού εγχειρήματος με τίτλο Where is the art, παράλληλο
πρόγραμμα της Μπιενάλε Αθηνών - Destroy Athens 2007

Τηλ.: 6972 641 907
E-mail: mikrostalou@gmail.com
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ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΛΥΔΙΑ 

Eικαστικός καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται στον Πειραιά. Απόφοιτος της ΑΣΚΤ, με
καθηγητές τον Π. Τέτση, τον Δ. Μυταρά και τον Η. Δεκουλάκο στη ζωγραφική. Εκθέτει με ζωγραφική από το ’86
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Το ‘95-’96-’97 πραγματοποιεί μεταπτυχιακή εργασία στην ΑΣΚΤ στο
εργαστήριο Γλυπτικής του Θ. Πανουργιά, με θέμα «Σχέδιο και ανάγλυφη επιφάνεια». Έκτοτε συμμετέχει και με
Γλυπτική σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της
δραστηριότητα, δίδασκε από το 1987 έως το 2012 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εικαστικά και Ιστορία της
Τέχνης.  Τα έτη 2008 - 09 -10 συνεργάστηκε με την UBU (used but useful) την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης
μετάλλων μέσω της τέχνης, με γλυπτά από σκραπ. Η γοητεία αυτού του υλικού την συνεπήρε και εξακολουθεί
να  το έχει ως κύριο υλικό των έργων της. Από το 2012 δημιουργεί εγκαταστάσεις με ζωγραφική, γλυπτική και
βίντεο. Μέσα από τους απροσδόκητους συνδυασμούς των υλικών, χρώματα, χαρτιά και πανιά, σύρματα,
εξαρτήματα μηχανών, γρανάζια και καλώδια, εικόνα, κίνηση και ήχο, δημιουργούνται έργα, προσδίδοντας στα
παρεξηγημένα «άχρηστα» υλικά καλλιτεχνική ταυτότητα. Καλούν το θεατή να επαναπροσδιορίσει τη στάση του
απέναντι τους, ενεργοποιώντας μνήμες και συνειρμούς. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την ομάδα
«Ορίζοντας Γεγονότων» και το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου.

Τηλ.: 6944251408
E-mail:  lydia@margaronis.com

Δ

ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Διαστάσεις έργου: 90χ60εκ.
Μικτή Τεχνική
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Κ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ή ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΤΡΑ-ΜΠΕΤΟΝ-ΑΣΦΑΛΤΟ
Διαστάσεις έργου: 30x40εκ.
Φωτογραφία

ΜΠΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Ζει και  εργάζεται στον Πειραιά.
Από το1973-1975  διδάχτηκε  σχέδιο στον Θ. Δρόσο.
Σπούδασε  ζωγραφική στη  Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας με  τους Δ. Μυταρά  και  Δ. Κοκκινίδη [1975-1980].
Νωπογραφία με  τον Κ. Ξυνόπουλο [1982-1985].
Έχει  παρουσιάσει έργα  του  σε τέσσερις ατομικές εκθέσεις  και σε  πολλές  ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό.
Μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.

Τηλ.: 6934121316                      
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 

H Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου γεννήθηκε στον Πειραιά.
Αποφοίτησε το 2011 με καθητές τους Κ. Κατζουράκη, Ξ. Σαχίνη, Γ. Κατσάγγελο, Βασιλακάκη, Βενετόπουλο.
Συμμετοχές: ART ATHINA - ART THESSALONIKI, ΚΑΪΡΟ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝ-
ΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ κ.ά.

Τηλ.: 210 94 17 798 – Κιν.: 6934 030 667
E-mail: artconstans@gmail.com

ΈΑΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 50x40εκ.
Λάδι σε μουσαμά
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Ο

ΣΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Γεννήθηκε  στον Πειραιά το 1955. Μαθητεύει δίπλα στο ζωγράφο Τάσο Ρήγα που οι μέθοδοι διδασκαλίας του
θα τον ακολουθούν στη μέχρι τώρα ζωή του . Στην ΑΣΚΤ έχει δασκάλους τους Δημήτρη Μυταρά, Λευτέρη Κα-
νακάκη και Δημοσθένη Κοκκινίδη. Παράλληλα σπουδάζει και το ψηφιδωτό δίπλα στο δάσκαλο Γιάννη Κολέφα.
Την περίοδο 1987-1991 διδάσκει καλλιτεχνικά μαθήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Το 1990 δημιουρ-
γεί στον Πειραιά το καλλιτεχνικό εργαστήρι ΑΠΟΨΗ και προετοιμάζει μαθητές για τις ανώτατες σχολές που
έχουν ειδικό μάθημα το σχέδιο. Έχει στο ενεργητικό του 2 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχή σε πολλές ομαδι-
κές . Είναι μέλος του εικαστικού επιμελητηρίου από το 1984.

Τηλ.: 210 41 35 335. 6972 605 864
E-mail: apopsisalari@yahoo.gr

ΑΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 29Χ42εκ.
Μικτή τεχνική
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ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Ο Νίκος Σβολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζεί και εργάζεται .Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών με δάσκαλο το Δημήτρη Μυταρά. Αποφοίτησε με άριστα και εργάζεται ως καθήγητής εικαστικών στην
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc.Εχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τηλ.: 6947 601 470
E-mail: nicksvolopoulos@yahoo.gr

Σ

ΑΟΡΑΤΗ ΠΟΛΗ
Διαστάσεις έργου: 50χ50εκ.
Ακρυλικό
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ΣΥΛΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Γεννήθηκε στην  Αθήνα με καταγωγή από την Τήνο.  Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών Αθηνών με δασκάλους Ι. Μόραλη, Δ. Μυταρά, Λ. Κανακάκη και Ιστορία της Τέχνης με την Μ. Πλάκα-
Λαμπράκη [1978-1983]. Επίσης  σκηνογραφία με τον Β. Βασιλειάδη, όπου αποφοίτησε με άριστα. Συνέχισε  με-
ταπτυχιακές σπουδές στη ζωγραφική, στο St Martin s School of Art του Λονδίνου με τον Antony Wishow και
την Stella Marsden. Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1985 ασχο-
λείται με τη μελέτη της Βυζαντινής ζωγραφικής και έχει ιστορήσει φορητές εικόνες και τοιχογραφίες σε μι-
κρούς ιερούς ναούς και μοναστήρια. Έχει παρουσιάσει το έργο της  σε 6 ατομικές εκθέσεις  σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα, την Αγγλία, καθώς και στην Art Athina 2011,  2015 και 2016.
Έργα της βρίσκονται σε Μουσεία και συλλογές στην Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία. 
Διδάσκει ζωγραφική και είναι καλλιτεχνική υπεύθυνη των Εικαστικών Εργαστηρίων Μοσχάτου και Διονύσου.
Μέλος του Ε.Τ.Ε.Ε..  Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Τηλ.: 69 44 775505
E-mail: sylikoukonstantinart@gmail.com

Τ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαστάσεις έργου: 35χ50χ20ek.
Kουτί από πλεξιγκλάς,
τύπωμα μεταξοτυπίας, υαλογράφος
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ΤΖΑΝΝΕ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ 

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1975.
Φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης στο Εργαστήριο Γλυπτικής του Φώτη Χατζηϊωαννίδη.
Αποφοίτησε με άριστα το 2002.
Το 2002-2004 έλαβε υποτροφία από το ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπου-
δές στο Slade School of Art, University College of London(UCL). 
Έχει πραγματοποιήσει 2 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές.

Τηλ.: 6938 489 008
E-mail: ntzanne@hotmail.com

Ν

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 44χ22χ78εκ.
Ξύλο Λούφα
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Α

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ   

Σπούδασε γραφιστική στο ΚΤΕ και μετά ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με δασκά-
λους τον Δ. Μυταρά και τον Π. Τέτση και αγιογραφία με τον Κ. Ξυνόπουλο.
Έχει πραγματοποιήσει έξι ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει  στην ART ATHINA  2015 και 2016, στην
ART THESSALONIKI 2016  και σε πληθώρα άλλων σημαντικών ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.   Έργα της υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές.  Επίσης έργα της έχουν τυπωθεί σε συλλεκτικές τη-
λεφωνικές κάρτες του ΟΤΕ.  Από το 2001 ζει μόνιμα στην Πάρο.

ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (2)
Διαστάσεις έργου: 35χ57εκ.
Aκρυλικό σε καμβά,
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ΚΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Διαστάσεις έργου: 160χ70εκ.
Λάδι σε μουσαμά

ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Κατερίνα Χριστίνα Χορταριά γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε στην ανώτατη σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με καθηγητές τους Δ. Μυταρά και Ζ. Αρβανίτη.
Παράλληλα παρακολούθησε το εργαστήριο αγιογραφίας του Σ. Γιαννούδη στην ΑΣΚΤ.
Έργα της βρίσκονται σε συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τηλ.: 6946 306 429
E-mail: kathor86@yahoo.co.uk
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΛΤΑΣ

Γεννήθηκε στον Πειραιά και ζει στον Κορυδαλλό.  Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, στίχους για τραγούδια, πα-
ραμύθια, θεατρικά έργα, διηγήματα  και άρθρα για την τέχνη. 
Έχει κερδίσει σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία σε όλα τα είδη του λόγου, Α’ βραβεία και Αριστεία σε πανελλή-
νιους και διεθνείς διαγωνισμούς. 
Σημαντικότερα έργα του: Φωνές στον Ελικώνα (Ποίηση-CD), Το Περιβόλι της Χαράς και της Λύπης (Παραμύθι-
CD), Τα Πάθη της Αγάπης (Θεατρικό-CD), Ανάμεσα στο φως και στη Βροχή(CD).

E-mail: thsaltas@yahoo.gr

Θανάσης Σάλτας
Συγγραφέας-ποιητής-στιχουργός
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