
Αλεκίδης Αλέξανδρος 

 

 

 

Στα πλαίσια ενός είδους παιχνιδιού που εφηύρα ως παιδί, κρυπτογραφούσα μηνύματα -

λέξεις ή μικρές φράσεις- προς τον μελλοντικό μου εαυτό. Η γραφή που χρησιμοποιούσα 

ήταν ηθελημένα ασυνάρτητη, γεμάτη γρίφους και αναγραμματισμούς, τόσο που ακόμα 

και αν κάποιος διάβαζε τα μηνύματα αυτά πριν από εμένα, δεν θα μπορούσε να καταλάβει 

τα νοήματα που περιέκλειαν. Στο νου μου υπήρχε πάντα η πρόκληση, κατά πόσο θα 

μπορέσω ακόμα και εγώ ο ίδιος να κατανοήσω τα γραπτά μου, όταν πια μετά από πολλά 

χρόνια τα ανακάλυπτα.  

Κρατώντας  την αίσθηση αυτού του παιχνιδιού, στα έργα μου συνθέτω στιγμιότυπα 

εικόνων, που λειτουργούν  ως ένα είδος προσωπικού ημερολογίου. Σε αυτές το στοιχείο 

της γραφής, ως πυρήνας αυτής της σειράς έργων, προστίθεται άλλοτε σε ακατάληπτη 

μορφή και άλλοτε εν είδη ιδεογραμμάτων, emojis ή digital icons, με σκοπό να 

δημιουργήσω  ένα «οπτικό αίνιγμα». 

 

Tap 

40X40 cm|oil on canvas 

2021 

-Courtesy of the artist 



Βάσσου Πετρίνα                                  

           

 

 

 

Η τελετουργία, η θεότητα, η θηλυκή φύση, η σχέση που ο κουκλοπαίκτης δημιουργεί με την 

κούκλα  ήταν από τα θέματα που στάθηκαν έμπνευση για την παράσταση. Με αυτό το 

σκεπτικό η Σελάνα-μάγισσα , μεταμορφώνει τη μία κουκλοπαίκτρια σε ελάφι . 

Σελάνα  

1mΧ20 cm| 

mixed media  

2013 

Μάσκα ελαφιού 

55 Χ13 cm|  

mixed media  

2013 

Κατασκευή: 

Πετρίνα Βάσσου 

Κουκλοθεατρική 

παράσταση για 

ενήλικο κοινό   

Oμάδα Gypsy 

Moth: Πετρίνα 

Βάσσου, 

Αλεξάνδρα 

Ιορδανίδου  

 -Courtesy of the 

artist 

 



                                                       Γεωργίου Αλέξανδρος 

                                                                          

 

 

Το 2009 έζησα για ένα χρόνο στο Βαρανάσι, στην ιερή πόλη του Σίβα στην Ινδία, 

δουλεύοντας πάνω στο τέταρτο έργο/ταξίδι της σειράς  Χωρίς δικό μου όχημα. 

Η ιδέα της σειράς ταξιδιωτικών έργων  Χωρίς δικό μου όχημα  είναι, ότι σε αντάλλαγμα της 

υποστήριξής τους -υλικής και ψυχικής- οι παραλήπτες του έργου λαμβάνουν καθημερινά, 

μέσω του ταχυδρομείου, τα έργα που φτιάχνω στα μέρη που ταξιδεύω. Τα έργα αυτά έχουν 

κυρίως τη μορφή χειροποίητων καρτών και επιζωγραφισμένων φωτοτυπιών. Έτσι, κατά τη 

διάρκεια του ενός χρόνου που έμεινα στο Βαρανάσι, οι συλλέκτες που συμμετείχαν 

λάμβαναν καθημερινά τα έργα που έφτιαχνα και τους έστελνα. 

Στα δύο ντοσιέ που εκτίθενται μαζί με το έργο Ο Σίβα κάτω από το πόδι της Κάλι, βρίσκονται 

συγκεντρωμένα τα έργα  που λάμβανε ο ένας από τους τέσσερις συλλέκτες που 

συμμετείχαν στο Χωρίς δικό μου όχημα. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, κάποιες από 

τις ασπρόμαυρες επιζωγραφισμένες φωτογραφίες σκανάρονται και εκτυπώνονται ως 

τελικά έργα, μεγάλων διαστάσεων.  Ένα από αυτά τα τελικά έργα είναι και το Ο Σίβα κάτω 

από το πόδι της Κάλι. 

Shiva under Kali's foot  

60Χ90 cm| mixed media on 

processed photograph 

Series Without my own 

vehicle, One year in 

Varanasi  

2010 

-Courtesy of the artist. 



Γιαμπάνης Νίκος 

 

 

 

Αυτόφωτα, αποσπασμένα σώματα και υβριδικές οργανικές φόρμες λειτουργούν ως 

μνημεία ενός μελλοντικού κόσμου, όπου το βιολογικό και το συνθετικό βρίσκονται σε 

απόλυτη αρμονία. Ιστορίες από έναν κόσμο όπου το βιολογικό μας σώμα δεν θα είναι 

πλέον αρκετό για την επιβίωσή μας και η βιοτεχνολογία θα είναι ο μοναδικός τρόπος 

διατήρησης της ζωής. Γλυπτά ντυμένα με ένα πέπλο από έντονα και μη γήινα χρώματα, 

που λειτουργούν ως μία πολεμική παραλλαγή απόκρυψης που αντικατοπτρίζει την 

απουσία του φυσικού κόσμου που γνωρίζουμε σήμερα. 

HYBRIDS  

HD-Video| 1920X1080 

px| 25 fps| 48000 Hz, 

Stereo| 03:11 min  

2022 

-Courtesy of the artist 



                                                      Διαμαντίδου Μαρία                                       
 

                                                         
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Τα έργα αυτά αποτελούν ένα πεδίο πειραματισμού σε σχέση με το κολλάζ. Προσπαθώντας 

να εντάξω διάφορα αντικείμενα και να τα συνδυάσω με στοιχεία ζωγραφικής, 

δημιούργησα δύο διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους  με πρωταγωνιστές τους 

ανθρώπους που κατοικούν σε αυτούς. 

 

Untitled 

 

55Χ24 cm| mixed media 

 

2021   

 

Courtesy of the artist 

Untitled 

 

55Χ24 cm| mixed media 

 

2021   

 

Courtesy of the artist 

 



                                                                           RTMone 

                                                                         

 

 

Τα όρια των αντικειμένων χάνονται, τα χρώματά τους γίνονται ρευστά και η δίνη με 

τραβάει μέσα σε αυτά. Δεν ξέρω αν μπλέχτηκαν μεταξύ τους ή ο χρόνος με ρούφηξε 

στο κενό, αλλά η βαρύτητα -πλέον- είναι ένα με το κοστούμι μου.  

Πέφτω και σήμερα. Όμως, πέφτω προς τα πάνω. 

Routine as a Piece of History 

70X100 cm| markers and 

acrylics on canvas 

2016 

 -Courtesy of the artist 



                                                                                                                                                                                          Itsmi                

                                                                            

 

 

Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διάφορες επιφάνειες και υλικά. Στο παρελθόν έχω φτιάξει 

μάσκες από πηλό, χαρτόνι, σκουπίδια και γενικά πράγματα που βρίσκω στον δρόμο, με 

σκοπό να τους δώσω μια νέα ζωή. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι φτιαγμένη από μια παλιά 

μπάλα ποδοσφαίρου, καθώς οι παιδικές αναμνήσεις που έχω από το παιχνίδι στις πλατείες 

και στο σχολείο είναι πάρα πολλές και βρίσκονται βαθιά μέσα στην καρδιά μου!  

Έτσι, μέσα από το Giving memories a second life, θέλησα -μετατρέποντας την παλιά μου 

μπάλα σε μάσκα- να μορφοποιήσω και να ξαναζωντανέψω αυτές μου τις αναμνήσεις. 

Αυτό νιώθω πως είναι το νόημα των έργων που δημιουργώ. 

Giving memories a second 

life  

Sculpture| mixed media  

2021  

-Courtesy of the artist 

-Courtesy of the artist. 



Κυκλοθυμία 

  

 

 

Ένα ανθρώπινο ον μπορεί εύκολα να κρύψει τα συναισθήματά του και την εσωτερική του 

κατάσταση από τον κοινωνικό του περίγυρο. Μερικές φορές, η συμπεριφορά αυτή είναι 

απαραίτητη για επιβίωσή του, μέσα στις συνθήκες που διαμορφώνουν την 

καθημερινότητά του. Ωστόσο, ως άνθρωποι, είμαστε κοινωνικά όντα και η ζωή μας 

βασίζεται στην συναναστροφή μας με τους άλλους: στο μοίρασμα των αναγκών μας και 

στις προσκλήσεις που κάνουμε ο ένας στον άλλο, για συντροφιά, για βοήθεια ή για 

φροντίδα.  

Τα φυτά, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, δείχνουν την εσωτερική τους κατάσταση και τις 

ανάγκες τους, μέσω τις όψης τους. Έτσι, στα έργα που δημιουργώ, τα λουλουδόμορφα 

υβρίδια που παρουσιάζω λειτουργούν ως μια παρότρυνση προς τον σύγχρονο 

άνθρωπο, να έχει περισσότερο χώρο και ελευθερία για να δείξει τα συναισθήματα και τις 

ανάγκες τους στους άλλους.  

 

Untitled  

70X100 cm| screen 

printing with four colours in 

hand 

 2021 

 -Courtesy of the artist 



                                                         Μάγκος Αλέξανδρος                                                                         

                                                                                                               

 

 

Η χρήση αποσπασματικών, φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους στοιχείων, και ο τρόπος 

σύνθεσής τους με την τεχνική του κολλάζ, ο οποίος βασίζεται στον ελεύθερο συνειρμικό 

αυτοσχεδιασμό, οδηγούν σε μια πράξη φανέρωσης.  

Τα στοιχεία είναι σύμβολα ψυχικών και σωματικών αναγκών, ενστίκτων, φόβων, βασικών 

ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Μέσα από την πράξη της ένωσης δημιουργείται μια 

κατασκευή που φανερώνει -στην παράδοξη ολότητά της- μια απεικόνιση του Eντός, 

αποτυπώνοντας την σχετικότητα του θέματος, την ρευστότητα της εικόνας, την 

υποκειμενική αλήθεια ενός προσώπου, που συνεχώς μεταλλάσσεται επηρεασμένο από το 

εξωτερικό περιβάλλον και από εσωτερικές του διεργασίες. Η ψυχή είναι ο άνθρωπος που 

κρύβει, το σώμα είναι η εικόνα που δείχνει, η πράξη είναι ο χρόνος, η εμπειρία και η φθορά, 

το σύνολο, ένα αέναο memento mori. 

PSYCHE 

24X30 cm|collage on paper  

2021 

-Courtesy of the artist 



                                                         Μεργές Άγγελος 

                                                     

 

 

Στην πρακτική μου συνθέτω εικόνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αφηγηματικό ύφος 

και συχνά αμφίσημο περιεχόμενο. Αποσκοπώ τα έργα μου να έχουν μορφή τέτοια, που 

να ερμηνεύονται χωρίς να εξηγούνται, δίνοντας βήμα στους θεατές να 

πραγματοποιήσουν τις δικές τους εμπειρικές προβολές και  να δημιουργήσουν συνειρμικά 

την προσωπική τους «μυθολογία». 

cache 

70X60cm| oil on canvas 

2021 

-Courtesy of the artist 

 



                                                        Μπατζιάνας Σωτήρης 

                                                                    

 

Το παιχνίδι αποτελεί μέσο μίμησης του κόσμου και επαναδιαπραγμάτευσης οικείων και α-

νοίκειων εμπειριών. Μέσα από τα έργα μου, δημιουργώ ένα δυνητικό χώρο μεταξύ «πραγ-

ματικού» και «μη πραγματικού», ρεαλισμού και φαντασίωσης, όπου ενορχηστρώνω αφη-

γήσεις βίας, ερωτισμού σε ένα ζωγραφικό θέατρο παραλόγου, ανάμεσα στο οικείο και το 

ανοίκειο. Σαν «παιδί που παίζει», παραθέτω τα «παιχνίδια» των προσωπικών μου ηρώων 

και δαιμόνων, που μιμούνται, διακωμωδούν, ζουν μέσα σε ένα σπίτι, το «ανοίκειο σπίτι των 

παιδικών χρόνων». 

Έτσι, με επιρροές από τον πολύπλοκο αφηγηματικό χώρο του Ιερώνυμου Μπος και Πίτερ 

Μπρέγκελ, καθώς και την οπτική κουλτούρα την ανατολίτικης ζωγραφικής-μινιατούρα, ε-

πιχειρώ την αφήγηση παράλληλων μετα-ιστοριών μέσα στο κεντρικό μου θέμα. 

The Spinning Doctors 

50X70 cm| oil on canvas 

2020 

-Courtesy of the artist 



Μυλωνά Μαρία 

Rima Lyma                                                                                                                                             

 

 

 

Φτάνει κάποια στιγμή στην ζωή που δεν θέλεις να ξέρεις, δεν θέλεις να ψάξεις άλλο, δεν 

έχεις άλλη υπομονή να ερευνήσεις ή να αναλύσεις και -τελικά- λες «δεν βαριέσαι, ας είναι 

έτσι!». Όμως, αν μείνεις για λίγο εκεί, ίσως να φωτίσει κάτι ή να έρθει κάτι άλλο, που θα 

δώσει άλλο νόημα στο «δεν βαριέσαι» σου.  

Σε μία τέτοια στιγμή γεννήθηκε αυτή η ζωγραφιά, που δεν ήθελα, δεν ήξερα και δεν με 

ένοιαζε κιόλας, κι αντί να παλέψω το συναίσθημα αυτό, το περιέγραψα. 

 

 

I don't want to 

know/Never mind  

40X40 cm| digital print on 

fine art paper 

2021 

-Courtesy of the artist 



                                                                                                               

                                                       Παπαγεωργίου Αλέγια 

                                                        

 

Η performance και εγκατάσταση TRUNK βασίζεται -αντλώντας ουσία και έμπνευση- στο 

ποίημα The Trunk του Jim Morrison: 

“The earth is shaken by a creature whose form is intended to lead whoever 

follows it to the moment of freedom. 

Moment of inner freedom 

when the mind is opened 

Moment of Freedom as the prisoner blinks in the sun 

a child’s first trip away from home 

That moment of Freedom.” 

Η δράση εξερευνά τα όρια του ανθρώπινου σώματος μέσα από την αίσθηση της 

ελευθερίας και τη βίωση της στιγμής που το σύμπαν, το άπειρο, αποκαλύπτεται και η ψυχή 

αφήνεται να περιπλανιέται ζαλισμένη & μπερδεμένη ψάχνοντας… 

Εδώ & εκεί…. 

Τι σημαίνει ελευθερία; 

Costume Design & Artistic 

Installation: Αλέγια 

Παπαγεωργίου  

Conception, 

Choreography, 

Performance: Φαίδρα 

Σούτου 

Music: William Αντωνίου 

 



                                                      Σάρρα Κατερίνα                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled 

40X30 cm| oil on canvas| 2018 

-Courtesy of the artist 

 

 

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο μιας σειράς έργων, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Το αυθόρμητο και το τυχαίο λειτουργούν σαν 

εναρκτήριες δυνάμεις για να καταλήξουν στα βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς μου, 

όπως η φόρμα, το χρώμα, το σχέδιο και η βαφή. Όλα  αυτά  τα στοιχεία συνυπάρχουν για 

να δημιουργηθεί τελικά στον καμβά ο χώρος έκφρασης των προβληματισμών και 

συναισθημάτων μου εκείνης της περιόδου. 

 

 



                                                                 Σελιμάς Βασίλης    

                                                                                                                             

 

 

Το έργο One είχε εκτεθεί για πρώτη φορά το 2019 ως μέρος της ατομικής μου έκθεσης με 

τίτλο Reality στον Εικαστικό Κύκλο ΔΛ. Αποτελείται από δυο μικρούς καμβάδες (δίπτυχο) 

με τις φιγούρες να στέκονται πλάτη.  

Με το συγκεκριμένο έργο ήθελα να αλλάξω την αφηγηματική ροή των έργων της έκθεσης 

όπου όλα τα πορτραίτα κοιτάζουν τον θεατή, με ενδιέφερε δηλαδή ο θεατής να φανταστεί 

τα πρόσωπα των υποκειμένων και να αναρωτηθεί για αυτό που δεν βλέπει και κρύβεται. 

Στην ουσία να δώσει με τον δικό του τρόπο μια ερμηνεία στο άγνωστο. 

One 

48X18 cm| acrylics on canvas 

2018 

-Courtesy of the artist 



                                                             Σκουρλής Γιώργος 

Atek                                         

 

 

Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στην ομάδα έργων μη αναπαραστατικής ζωγραφικής, που 

έχω δημιουργήσει. Με μια κυβιστική διάθεση, ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα κάδρο από ένα 

δάσος. Δουλεύοντας χαλαρά, αυθόρμητα και με γνώμονα τη χρωματική σύνθεση, 

αποδόμησα το έργο, ωσότου κατέληξε να κλείνει προς το αφηρημένο. Για μένα, τότε είναι 

που η δράση ολοκληρώνεται και η αρχική εικόνα επιτελεί το σκοπό της. 

Από την περίοδο της καραντίνας, ζωγραφίζω αρκετά με βάση το φυσικό τοπίο. Η φύση 

γίνεται αφετηρία, άλλοτε με διάθεση πιο συγκεκριμένη -δηλαδή ασχολούμαι με το χρώμα, 

τις φόρμες, τη σύνθεση μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο- και άλλοτε είναι απλά μια 

προσλαμβάνουσα για να αποδομήσω αυτό που βλέπω. 

Untitled  

60X60 cm|acrylics and spray 

2022 

 -Courtesy of the artist 



                                                     Σταύρου Παναγιώτης 

                           

 

 

 

 

 

Τα έργα αυτά είναι μέρος μιας ιστορίας. Είναι κομμάτια μιας αφήγησης, που στοχεύει 

στη νοητική ένωση του φυσικού με τον εσωτερικό κόσμο, τόσο για τον καλλιτέχνη όσο 

και των θεατών που τα αντικρίζουν.  

Συχνά, η έλλειψη εξωτερικής ελευθερίας μας οδηγεί στην αναζήτηση μιας εσωτερικής 

ελευθερίας. Η φαντασία είναι ένα μέρος άνευ ορίων, στο οποίο μπορούν να 

κατοικήσουν αυτόνομα και ελεύθερα οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι εικόνες που 

δημιουργεί ο νους κάθε ανθρώπου. Οι εικόνες αυτές προέρχονται από τον φυσικό 

κόσμο και πρόκειται για στοιχεία που βρίσκονται συνεχώς παρόντα γύρω μας, 

συλλέγονται από τα μάτια και - ενεργοποιώντας τις υπόλοιπες αισθήσεις - 

αποθηκεύονται στο μυαλό.  Έτσι, όπως στα όνειρα που βλέπουμε όταν κοιμόμαστε, το 

μυαλό μας αξιοποιεί τις αποθηκευμένες αυτές εικόνες και σκηνοθετεί ιστορίες, 

ταιριαστές στις βιωματικές, αισθητηριακές και συναισθηματικές μας ανάγκες και 

επιρροές. Ένα μικρό δείγμα της προσωπικής μου αυτής διεργασίας είναι και τα έργα 

Ορίζοντας: Τοίχος I & Ονειροπόληση: Πορτραίτο I, τα οποία είναι μέρος μια σειράς 

έργων χωρίς τέλος, όπως ακριβώς η φύση γύρω και μέσα μας... 

Horizon #wall I 

5,5X22 cm| acrylics colours on 

wood 

2022 

 

Daydream #portrait I 

19,5X17,5 cm| acrylic colours on wood 

 2022 

-Courtesy of the artist 


