
 

 

 
 
 

 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΣ 
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΓΑΠΗ, 2008 
Μικτής τεχνικής επεξεργασμένη φωτογραφία 
54 x 77 εκ. 
Έκδοση 2/5 
Δωρεά του καλλιτέχνη, 2010 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ. 687/10 
 
Τα τελευταία χρόνια η καλλιτεχνική δημιουργία του 
Αλέξανδρου Γεωργίου είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ταξιδιωτική εμπειρία. Το καλλιτεχνικό του έργο 
συνίσταται στην περιπλάνηση, τη δημιουργία εικόνων και 
τη συγγραφή κειμένων. Οι εμπειρίες που αποκομίζει, οι 
γνώσεις που αποκτά και τα συναισθήματα που βιώνει 
όσο ταξιδεύει μετουσιώνονται σε ένα ευαίσθητο και 
τρυφερό καλλιτεχνικό σύμπαν. Τον Απρίλιο του 2005 ο 
καλλιτέχνης ξεκίνησε ένα ταξίδι δια ξηράς από την 
Ελλάδα προς την Ινδία περνώντας από την Τουρκία, το 
Ιράν και το Πακιστάν. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε και το 
πρώτο από τα πέντε μέρη/ταξίδια του έργου Χωρίς δικό 
μου όχημα. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ο Γεωργίου 
στέλνει ταχυδρομικώς σε ορισμένους ανθρώπους, υλικό 
που συλλέγει και δημιουργεί: χειροποίητες κάρτες, 
φωτογραφίες πάνω στις οποίες επεμβαίνει ζωγραφικά, 
ασπρόμαυρες επιζωγραφισμένες φωτοτυπίες, CD με 
μουσική, ταινίες, βιβλία, ποιήματα, κ.ά. Το έργο Αγάπη 
είναι μια φωτογραφία ενός σκληρού σιδερένιου κανάβου 
πάνω στην οποία έχει σχεδιάσει την λέξη ΑΓΑΠΗ.  
 
 
Ο Αλέξανδρος Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. 
Tο 1996 αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές του στο 
School of Visual Arts στη Νέα Υόρκη. Ζει μεταξύ Αθήνας 
και Νέας Υόρκης και έχει ζήσει και εργαστεί σε πολλές 
πόλεις όπως την Τεχεράνη, το Βαρανάσι και τη 
Μπανγκόκ. 
 
 
 



 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ 
Global, 2000 
Φωτογραφική εκτύπωση 
100 x 100 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002  
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 471/02 
 
Τα υβριδικά έργα του Γιώργου Γυπαράκη αναπτύσσονται 
μέσα από μια οξυδερκή και λεπτομερή παρατήρηση 
όψεων του καθημερινού περιβάλλοντος, τις οποίες 
υποβάλλει σε μια διαδικασία κριτικού μετασχηματισμού. 
Η φωτογραφία με τίτλο Global εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη ενότητα έργων  μεγεθυμένων φωτογραφικών 
αποτυπώσεων που παρουσιάζονται σε φωτεινά κουτιά 
(light box). Ο Γυπαράκης εστιάζει και απομονώνει 
στοιχεία και λεπτομέρειες του ανθρώπινου και φυσικού 
περιβάλλοντος και της καθημερινής πραγματικότητας 
φωτογραφίζοντας τα με ένα μακρο-ευρυγώνιο φακό του 
από μια ελάχιστη απόσταση 5 εκατοστών. Η αποκοπή και 
από-πλαισίωση των λεπτομερειών προσδίδει ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε αυτό το στοιχείο του «ελάσσονος», το οποίο 
μέσα από την υπερ-μεγέθυνση του λειτουργεί τελικά ως 
μεταφορά του όλου. Με το διεισδυτικό και 
παραμορφωτικό βλέμμα ενός φυσιοδίφη, ο καλλιτέχνης 
στοχεύει μέσα από τις φωτογραφικές αποτυπώσεις σε μια 
ενοποίηση μικρόκοσμου-μακρόκοσμου, θέτοντας 
ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη συνθήκη  και την 
οικουμενική της διάσταση.  
 
 
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1962. Σπούδασε στη Σχολή 
Εφαρμοσμένων Εικαστικών Τεχνών «Βακαλό» (1980-
1983) και στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ (1984-
1989, 1990-93). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή 
Aρχιτεκτόνων Mηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου Αθηνών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΝΙΚΗ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ 
 
Εν οίκω, 1975 
Μικτά μέσα 
Διαστάσεις μεταβλητές 
Αγορά, 2002  με επιχορήγηση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 168/02 
 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970- σε μια περίοδο 
έντονου κοινωνικοπολιτικού αναβρασμού και 
επανακαθορισμού συλλογικών ταυτοτήτων- η Νίκη 
Καναγκίνη εστιάζει σε μια συστηματική διερεύνηση του 
ζητήματος της γυναικείας ταυτότητας μέσα από την 
επαναπραγμάτευση γυναικείων στερεοτυπικών 
απεικονίσεων. Η γλυπτική εγκατάσταση Εν οίκω, 1975 
παρουσιάστηκε ως μέρος της ομότιτλης ευρύτερης 
ενότητας έργων στην γκαλερί Ιόλας-Ζουμπουλάκη το 
1975. Στο έργο αυτό η καλλιτέχνις κρεμάει σε μια κοινή 
μεταλλική απλώστρα αντί για ρούχα μια σειρά από 
πανομοιότυπες μεταξοτυπίες που απεικονίζουν– μέσα 
από μια διαδικασία διαδοχικών εκτυπώσεων-  σχηματικές 
και αφηρημένες αναπαραστάσεις τοπίων. 
Η οικεία καθημερινή εργασία αξιοποιείται και εντάσσεται 
στην καλλιτεχνική πρακτική, διαταράσσοντας τα όρια 
μεταξύ υψηλής τέχνης και χαμηλής κουλτούρας, 
εικαστικής γλώσσας και βιωματικής εμπειρίας. Η 
καθημερινή πράξη – το άπλωμα μπουγάδας- αποκτά 
τελετουργική διάσταση: ο «εν οίκω» μικρόκοσμος 
εισέρχεται στο πεδίο της καλλιτεχνικής δημιουργίας όχι 
χωρίς υπονομευτική διάθεση. 
 
 
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1933. Σπούδασε 
ζωγραφική στην Ecole Cantonale de Dessin et d’ Art 
Appliqué στη Λωζάννη (1952-54), στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας  (1954-1958) και στο Central 
School of Arts and Design του Λονδίνου (1958-1961).  
Έργα της βρίσκονται σε πολλά μουσεία και σε δημόσιες 
και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Πέθανε το 2008 στην Αθήνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΙΟΤΡ ΚΟΒΑΛΣΚΙ 
Perspective Dhuizon, 1970-1997 
Φωτογραφική εκτύπωση σε καμβά με μπλε νέον 
130 X 195 εκ. 
Αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος “NEON FUND 
FOR EMST”, 2016 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ. 1086/17 
 
Ο Πιοτρ Κοβάλσκι ήταν μαθηματικός, αρχιτέκτονας και 
εικαστικός καλλιτέχνης. Στο έργο του, η τέχνη και η 
επιστήμη υπήρξαν άρρηκτα συνδεδεμένες, ενώ η έννοια 
του χώρου και της προοπτικής τον απασχόλησαν σε όλη 
τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας. Για την 
εικαστική του δουλειά χρησιμοποίησε μη παραδοσιακά 
υλικά, όπως ηλεκτρονικές και μηχανικές συσκευές, αλλά 
πειραματίστηκε και με εκρήξεις και άλλα φυσικά 
φαινόμενα. Υπήρξε πρωτοπόρος της κινητικής και 
μηχανικής τέχνης και ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες 
που χρησιμοποίησε το νέον από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 και δημιούργησε μεγάλες εγκαταστάσεις για το 
δημόσιο χώρο. Στο Perspective Dhuizon χρησιμοποιεί το 
νέον ως εργαλείο σχεδιασμού για να γράψει τη λέξη 
«perspective» (προοπτική), η οποία μοιάζει να αιωρείται 
στο χώρο, οπτικοποιώντας τη χωρική αντίληψη. 
 
 
Ο Πιοτρ Κοβάλσκι γεννήθηκε το 1927 στο Lviv στην τότε 
Πολωνία και στη σημερινή Ουκρανία. Υπήρξε πρόσφυγας 
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, απόφοιτος του MIT και 
μετανάστευσε στη Γαλλία ως αρχιτέκτονας της UNESCO 
όπου έζησε για πολλά χρόνια. Πέθανε το 2004 στο 
Παρίσι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΖΑΡΗΣ 
 
Anschluss, 1993-2002 
Το έργο αποτελείται από τρία μέρη: 
 
Anschluss Ι, 1993-2002 

Έγχρωμη φωτογραφία σε χαρτί 
60 x 89 εκ. 
 
Anschluss ΙΙ, 1993-2002 
Έγχρωμη φωτογραφία σε χαρτί 
60 x 89 εκ. 
 
Anschluss ΙΙΙ, 1993-2002 
Έγχρωμη φωτογραφία σε χαρτί 
60 x 89 εκ. 
 
Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 160/02 
 
Το φωτογραφικό τρίπτυχο παρουσιάζει τρεις μη 
λειτουργικές παραλλαγές του εμβληματικού γερμανικής 
προέλευσης οχήματος Wolkswagen T2. Αν και το όχημα 
συνδυάζεται με διαφορετικά τμήματα που φαινομενικά 
προέρχονται από την ίδια κατασκευή, τα οχήματα που 
προκύπτουν δεν μπορούν να κυλίσουν, να 
ισορροπήσουν, ούτε να πάνε εμπρός ούτε πίσω. Ο τίτλος 
Anschluss ειρωνικά αναφέρεται στην προσάρτηση της 
Αυστρίας στη Ναζιστική Γερμανία το 1938. 
 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων στη Σχολή Βακαλό στην Αθήνα 
(1981-83), ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti di 
Brera, στο Μιλάνο (1983-87), βιομηχανικό σχέδιο στο 
Instituto Europeo di Design στο Μιλάνο (1989-91) και 
κινηματογράφο και τηλεόραση στο Kunsthochschule fur 
Medien στην Κολονία (1995-96). Ο Κόζαρης έχει εκθέσει 
το έργο του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και 
εργάζεται στο Μιλάνο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ  
Νίσυρος, 2014 - 2015 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης σε χαρτί αρχειακών 
προδιαγραφών (digital inkject archival print) σε κορνίζα με 
πλέξιγκλας με UV προστασία  
1,5 x 3 μ 
Έκδοση 5 + 2AP 
Μακροχρόνιος δανεισμός από τον καλλιτέχνη στο Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
 
Η φωτογραφία Νίσυρος είναι αποτέλεσμα μιας 
πολυήμερης διαδικασίας φωτογραφικών λήψεων από τον 
κρατήρα «Στέφανος» του ηφαιστείου της Νισύρου, 
μελετημένες και πραγματοποιημένες από τον Πάνο 
Κοκκινιά. Η τελική φωτογραφία, προϊόν σύνθεσης 
εκατοντάδων φωτογραφιών, διατηρεί την καθαρότητα της 
εκ του φυσικού παρατήρησης και παραπέμπει, λόγω του 
μεγέθους και της δομής της, σε πίνακα ιστορικής 
ζωγραφικής. Φωτογραφίζοντας πλήθη τουριστών να 
αυτό-φωτογραφίζονται και να φωτογραφίζουν μέσα στο 
σκληρό τοπίο του κρατήρα, ο καλλιτέχνης δημιουργεί 
πολλαπλά στρώματα αντιθέσεων χώρου, χρόνου και 
ύλης: ο γεωλογικός χρόνος του σκληρού τοπίου απέναντι 
στην εφήμερη ελαφρότητα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Παράλληλα, μέσα από αυτόν τον 
φωτογραφικό «Κήπο των επίγειων απολαύσεων» ο 
Πάνος Κοκκινιάς κάνει ένα σχόλιο για το ίδιο το  
φωτογραφικό μέσο.  
 
 
Ο Πάνος Κοκκινιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Την 
περίοδο 1986-1989 σπούδασε Φωτογραφία στο Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών, ενώ συνέχισε τις σπουδές του το 1991-1993 στο 
School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, το 1994-1996 στο 
Yale School of Art, καθώς και με τη διδακτορική του 
εργασία στο University of Derby (2002-2009). Είναι 
αποδέκτης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., του Ιδρύματος Ωνάση 
και του Yale School of Art ενώ έχει βραβευθεί με το Ward 
Cheney Award του πανεπιστημίου του Yale. Έργα του 
βρίσκονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ 
Μάιος 1967, 1967 
από τη σειρά Των δε κακών μνήμη… 1967-1997 
Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε 
κοντραπλακέ θαλάσσης  
(δύο τμήματα) 
116,9 x 60,5 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002  
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 234/02 
 
Σημαντικός ζωγράφος και επί μακρόν δάσκαλος πολλών 
νεότερων καλλιτεχνών (διετέλεσε και πρύτανης της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), ο Δημοσθένης 
Κοκκινίδης  παρουσίασε ήδη από τις αρχές του ΄60 ένα 
σώμα έργων με έντονα κριτικό, πολιτικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο.  Ζωγράφισε το μεγαλύτερο μέρος της 
σειράς των 12 έργων με τίτλο …των δε κακών μνήμη…  
από το Μάιο του 1967 έως την άνοιξη του 1968, τους 
πρώτους δηλαδή μήνες της Χούντας των 
Συνταγματαρχών. Ανακάλυψε σε μια γωνιά του 
εργαστηρίου του ένα δέμα από χαρτόνια συσκευασίας και 
αποφάσισε να δουλέψει πάνω τους εικόνες που 
προέκυπταν από τα αποκόμματα των εφημερίδων, που 
ήταν γεμάτα από φωτογραφίες ένστολων αξιωματικών. 
Απέδωσε τις μορφές τους παραμορφωμένες, συχνά 
σχεδόν τερατόμορφες άλλοτε αφαιρετικά, χωρίς 
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες, κι άλλοτε 
εξπρεσιονιστικά. Κεφάλια με πηλήκια, πολιτικοί 
ανδρείκελα, καρικατούρες ανθρωποειδών, σημαίες, 
τανκς, μορφές φιμωμένες μετατρέπονται από την 
εξπρεσιονιστική γραφή του Κοκκινίδη σε κραυγή πόνου 
και καταγγελία της εφιαλτικής πραγματικότητας που 
επεβλήθη από την βίαια ανατροπή της δημοκρατίας στην 
Ελλάδα.  
 
 
Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1952-1958). Από τη 
δεκαετία του 1960 υπήρξε μέλος της «Ομάδας Τέχνης Α´» 
και της «Ομάδα για την επικοινωνία και την εκπαίδευση 
στην Τέχνη». Εκλέχτηκε καθηγητής στην ΑΣΚΤ το 1976, 
όπου δίδαξε ζωγραφική διατελώντας επίσης αντιπρύτανης 
(1978-1980) και πρύτανης (1980-1982). Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Το τοπίο του Είναι, 1997 
Τραπέζι ξύλινο (80 x 100 x 70 εκ.), με χειρόγραφο κείμενο 
από το Τοπίο τού Είναι, του Ν.Γ. Πεντζίκη, 10 κλαδιά, 12 
μαύρα σταυρουδάκια, ηλεκτρικός λαμπτήρας, λαμαρίνα, 
νερό, γυαλί, καρέκλα με ψάθα, 3 γυάλινα ποτήρια, 
σταυρός από λαμαρίνα γεμάτος ελαιόλαδο, τετράγωνο 
γυαλί, ηλεκτρικός λαμπτήρας, φωτεινό κουτί (50 x 42 x 25 
εκ.) 
Διαστάσεις μεταβλητές 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 182/02 
 
Ο Μάριος Σπηλιόπουλος “ιστορεί” το αφήγημα Τοπίο του 
Είναι του λογοτέχνη και ζωγράφου Νίκου Γαβριήλ 
Πεντζίκη (1908-1993), που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του 
Μητέρα Θεσσαλονίκη (1970). Στο κείμενο αυτό, ο 

Πεντζίκης πραγματοποιώντας ένα εσωτερικό ταξίδι 
αυτοσυνειδησίας ταυτίζει μέλη του σώματος του με 
σημεία του γενέθλιου τόπου του, της Θεσσαλονίκης. 
Εκκινώντας από το υπαρξιακό ερώτημα «Ποιος είμαι; Δεν 
πιστεύω στη μορφή που παρουσιάζει ο καθρέφτης. Το 
είδωλο, όπως κι αν φωτιστεί, μ’ αρετή ή με κακία, δεν 
υπάρχει», ο συγγραφέας χαρτογραφεί μια 
πολυστρωματική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, όπου το 
παρόν διασταυρώνεται με το μυθολογικό και ιστορικό του 
βάθος. 
Το προσωπικό και λογοτεχνικό σύμπαν του Πεντζίκη 
προσφέρει στον Σπηλιόπουλο ένα πλούσιο πεδίο 
έμπνευσης. Το κείμενο από το Τοπίο του Είναι 
ζωντανεύει, αναπτύσσεται και καταλαμβάνει επιμέρους 
τμήματα του έργου: στο πάνω μέρος του τραπεζιού 
εκτείνεται ολόκληρο το κείμενο, ορίζοντας μια 
μικρογραφική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης με την 
παρεμβολή κλαδιών και σταυρών, στο ανοιγμένο συρτάρι 
με νερό βρίσκεται η περιγραφή για το κεφάλι, ενώ στο 
κάτω μέρος του τραπεζιού υπάρχει η αναφορά στα 
πόδια. Ο «εσωτερικός μονόλογος», η ιδιοσυγκρασιακή 
θεοσοφία του Πεντζίκη, η μνημοτεχνική του πρακτική, η 
αρχειακή του εμμονή και κυρίως η δηλωμένη του 
αδυναμία να συνθέσει, επανεγγράφονται στο έργο του 
Σπηλιόπουλου, το οποίο μετασχηματίζεται, μέσα από μια 
συγκινησιακή πραγμάτευση μνημών και βιωμάτων του 
καλλιτέχνη, σε πορεία της προσωπικής του 
ενδοσκόπησης. 
 
Γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το 1957. Το 1980 
παρακολουθεί για τέσσερις μήνες στη Βιέννη τα μαθήματα 
του ζωγράφου Freidrich Hunderwasser, ενώ τo διάστημα 
1983-1988 σπουδάζει στην ΑΣΚΤ, στο εργαστήρι του 
Δημοσθένη Κοκκινίδη. Από το 1991 διδάσκει στην ΑΣΚΤ. 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  



 

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΟΣ 
Ένας παγετώνας στο τραπέζι μας, 2013 
Άργιλος ψημένος και υαλωμένος στους +1100 βαθμούς 
κελσίου, ξύλινο οικιακό έπιπλο 
230 x 180 x 100 εκ. 
Δωρεά από τον καλλιτέχνη, 2017 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ. 1073/17 
 
Η γλυπτική εγκατάσταση Ένας Παγετώνας στο τραπέζι 
μας, 2013 του Νίκου Τρανού εκκινεί από το τραγικό 
συμβάν της πυρηνικής καταστροφής στο εργοστάσιο στη 
Φουκουσίμα το 2011, προκειμένου να πραγματευτεί την 
έννοια του «πυρηνικού χειμώνα», όπως ονομάζεται ο 
όρος που αναφέρεται στην επιστημονική υπόθεση γύρω 
από την καθολική περιβαλλοντική καταστροφή που θα 
επιφέρουν πυρηνικές εκρήξεις σε ένα πυρηνικό πόλεμο. 
Το έργο δομείται ως μια συσσώρευση επάλληλων 
πυκνών στρωμάτων μεταλλαγμένων φυτικών και ζωικών 
οργανισμών, ανθρωπόμορφων και τερατόμορφων-
μυθικών όντων καθώς και αρχιτεκτονημάτων, τα οποία 
βρίσκονται σε μια εύθραυστη ισορροπία που τελεί υπό 
μια μόνιμη απειλή κατάρρευσης.  Πρώτη ύλη για τη 
δημιουργία τους είναι ο  άργιλος- ως το πρωταρχικό υλικό 
που αξιοποίησε ο άνθρωπος με τη χρήση της φωτιάς- ο 
οποίος έχει και ψηθεί και υαλωθεί πολλαπλές φορές σε 
1050 βαθμούς Kελσίου. Ο καλλιτέχνης δανείζεται το ροζ 
χρώμα από την σήμανση στις νοσοκομειακές πτέρυγες 
στις οποίες νοσηλεύτηκαν εργάτες του εργοστασίου μετά 
την πυρηνική έκρηξη. Η γλυπτική «συνάρθρωση» από τις 
ρέουσες γκροτέσκο φόρμες τοποθετείται από τον 
καλλιτέχνη σε ένα παλιό ξύλινο οικιακό τραπέζι, 
επαναφέροντας την απειλούμενη  καταστροφή και 
κοσμολογική κατάρρευση σε μια ανθρωπομετρική και -
τελικά- οικεία κλίμακα. 
 
 
Γεννήθηκε στους Ζάρακες Ευβοίας το 1957. Σπούδασε 
γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 
και στην Ecole des Βeaux-Αrts στο Παρίσι. Διδάσκει 
γλυπτική στην A.Σ.K.T. από το 1995.Έχει 
πραγματοποιήσει αρκετές ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές 
εκθέσεις και διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα και σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  
 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΝΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ ΛΑΓΙΟΥ 
Μορφές της ζωής - Σκευή επιβίωσης στη μητρόπολη, 
2012 
Εγκατάσταση 
37 έγχρωμες φωτογραφίες εκτυπωμένες σε αυτοκόλλητο 
βινύλιο πάνω σε κάπαμαουντ διαστάσεων 50 x 75 εκ. 
έκαστη, 8 χάρτες εκτυπωμένους σε χαρτί διαστάσεων 2 x 
(0.50 x 0.40μ.), 1 x (0.50 x 0.45μ.), 1 x (1 x 0.40μ.), 3 x 
(0.50 x  0.60 μ.), 1 x (0.50 x 0.50 μ.), 8 μονοκάναλα 
βίντεο με ήχο και 8 κείμενα που συνοδεύουν τα βίντεο, 
μια έκδοση 40 σελίδων μεγέθους 0.22 x 0.33μ., 3 ράφια 
διαστάσεων 8.74 μ., 7.1 μ. και 7.5 μ. μήκος, 1 ράφι 
διαστάσεων 60 x 40 εκ., γράμματα βινυλίου στον τοίχο. 
 
To έργο περιλαμβάνει τα βίντεο:  
Συζήτηση με τον ΓΚ, διάρκειας 43’ 
Συζήτηση με την Κα Χι, διάρκειας 60’  
Συζήτηση με την ΜαΠ, διάρκειας 52’  
Συζήτηση με τον Κο Ρυκ, διάρκειας 42’  
Συζήτηση με την Ταυ, διάρκειας 28’  
Συζήτηση με τον Ήταβήτα, διάρκειας 28’ 
Συζήτηση με τον Κο ΠιΚάππα, μια περιήγηση στην οδό 
Σόλωνος, διάρκειας 58’ 
 
To έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2012 με την 
υποστήριξη του Bombay Sapphire gin, Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 795/12 
 
Το έργο Survival Kit της Άννας Τσουλούφη Λάγιου 
πραγματεύεται έννοιες και θέματα που άπτονται της 
σύγχρονης βιοπολιτικής και έχει συγκεκριμένες αναφορές 
στις ιδέες σύγχρονων πολιτικών φιλοσόφων. Δανειζόμενη 
εργαλεία και πρακτικές από την κοινωνική 
ανθρωπολογία, την φιλοσοφία και την πολιτική επιστήμη, 
η εικαστική της έρευνα παρουσιάζεται μέσα από 
φωτογραφίες, συζητήσεις καταγραμμένες σε βίντεο, 
θεωρητικά κείμενα και ιδιόμορφους χάρτες. Η καλλιτέχνις 
επιλέγει οκτώ ανθρώπους που ζουν και 
δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, τα οποία ασχολούνται 
με την κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης, 
συμμετέχοντας σε συλλογικότητες και επιδιώκοντας τη 
διαφύλαξη των κοινών αγαθών. Δουλεύοντας σε 
συνεργασία με τους πρωταγωνιστές της και 
συνδυάζοντας στοιχεία πραγματικά και σκηνοθετημένα, 
δημιουργεί ένα πολιτικό έργο για να μιλήσει, με ποιητική 
διάθεση, για τρόπους αντίστασης και επιβίωσης στο 
αδιέξοδο της σημερινής κρίσης.  
 
 



 

Η Άννα Τσουλούφη Λάγιου γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε 
καλές τέχνες στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην 
Αθήνα με ειδίκευση στην γλυπτική και στη φωτογραφία, 
καθώς και νέες καλλιτεχνικές στρατηγικές και τέχνη στο 
δημόσιο χώρο στη σχολή του Bauhaus στη Βαϊμάρη, 
Γερμανία και στο The School of the Art Institute στο 
Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει συμμετάσχει σε 
διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια στην 
Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Σκόπια, Αλβανία) και 
στην Αμερική (Σικάγο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΦΡΙΤΣ  
Gardarobe, 2004 
Εγκατάσταση 
Σκάλα (ξύλο, αλουμίνιο, μπογιά, 280 x 200 x 43 εκ.) 
Ομπρέλα (ίνα άνθρακα, πλαστικό, βερνικόχρωμα, 
διάμετρος: 100 εκ., ύψος: 120 εκ.) 
Καθρέφτης (240 x 85 x 0,04 εκ.) 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ.  531/04 
 
Στο έργο Gardarobe, η Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Καταρίνα 
Φριτς μας εισάγει -όπως αναφέρει η ίδια- σε μια «αίθουσα 
δεισιδαιμονίας»: ένα δωμάτιο στο οποίο συγκεντρώνει και 
αντιπαραθέτει με παιγνιώδη και χιουμοριστική διάθεση 
καθημερινά αντικείμενα που νοηματοδοτούνται σε 
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και παραδόσεις 
από προκαταλήψεις γύρω από την «κακή τύχη» και την 
δυστυχία: το  πέρασμα κάτω από την σκάλα, μια ανοιχτή 
ομπρέλα στο σπίτι, το κοίταγμα στον καθρέφτη μετά από 
την επιστροφή στο σπίτι.  
Ήδη από την δεκαετία του 1980,  η Φριτς διαμορφώνει 
ένα πλούσιο γλυπτικό λεξιλόγιο από  παραστατικές 
μορφές, τις οποίες αντλεί από μια πληθώρα πηγών, από 
το οικείο καθημερινό περιβάλλον έως την πολιτισμική 
ιστορία, τη θρησκεία, την αρχαία και σύγχρονη 
μυθολογία. Αποδίδοντας τες με μια μεγάλη γλυπτική 
καθαρότητα και  σαφήνεια στο όριο παραδοσιακών 
γλυπτικών τεχνικών και βιομηχανικής παραγωγής, αλλά 
και με μια αυστηρή και απόκοσμη μονοχρωματικότητα, η 
καλλιτέχνις τους προσδίδει τελικά έναν πρωταρχικό 
χαρακτήρα εικόνων-συμβόλων.  
Παρά την αμεσότητά και την ισχυρή κυριολεκτική 
παρουσία της, η αινιγματική εγκατάσταση Gardarobe της 
Φριτς εισάγει το θεατή σε μια συνθήκη ανοίκειου 
ενεργοποιώντας συλλογικές φαντασιώσεις και αντιλήψεις 
αλλά και ανασύροντας  προσωπικές μνήμες, απωθήσεις 
και εμπειρίες. Εντούτοις, όπως σημειώνει η καλλιτέχνης 
τα αντικείμενα στην γλυπτική της εγκατάσταση 
λειτουργούν τελικά ως εικόνες, αποστερημένα από τις 
μαγικές και μεταφυσικές τους ιδιότητες:  « Όλα αυτά 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επειδή το έργο το 
παρουσιάζω ως εικόνα, δυστυχώς δεν πιάνουν τα 
μάγια.»  
  
 
Γεννήθηκε το 1956 στο Essen της Γερμανίας. Το 1977 
εγκαθίσταται στο Ντίσελντορφ για να σπουδάσει στην 
Kustakademie από όπου αποφοιτά το 1984. Έχει εκθέσει 
τα έργα της σε σημαντικές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις 
στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία. Το 1995 
εκπροσώπησε την Γερμανία στην Μπιενάλε της Βενετίας. 
Ζει και εργάζεται στο Ντίσελντορφ. 



 

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΝΔΡΗΣ  
Άγρυπνη Κατλέυα 1, 2016 
Ατσαλόσυρμα και μεταξόχαρτο 
60 x 50 x 35 εκ 
Αγορά 2017 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ. 1090/1 
 
Το έργο Άγρυπνη Κατλέυα 1 εντάσσεται σε μια σειρά 
έργων που εκτέθηκαν στην ενότητα με τίτλο την αμφίσημη 
λέξη “Schattenentblösster”, η οποία προέρχεται από 
ποίημα του Πωλ Τσελαν και μπορεί να αναφέρεται σε 
κάποιον που αποκαλύπτεται από τις σκιές αλλά και σε 
κάποιον που αποκαλύπτει τις σκιές. Το ίδιο το έργο, 
κατασκευασμένο από μαύρο μεταξόχαρτο, προκύπτει 
μέσα από μια απόπειρα αποτύπωσης και ενσωμάτωσης 
του ίχνους της σκιάς και της σκιάς του με σκοπό την 
απεικόνιση μιας μνήμης. Μέσα από το φευγαλέο, άπιαστο 
και απροσδιόριστο γλυπτικό αντικείμενο με προέλευση 
μια προσωπική ανάμνηση, ο Παντελής Χανδρής 
αναφέρεται στα ακαθόριστα όρια και στις αβέβαιες 
συνδέσεις και αντιφάσεις που συνυπάρχουν στη σκιά, 
στη μνήμη και την εσωτερικότητα του οπτικού συμβάντος.  
 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε ζωγραφική 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  (εργαστήριο 
Δημήτρη Μυταρά 1982-1987) με υποτροφία Ι.Κ.Υ. Έχει 
βραβευθεί με το 1ο Βραβείο του Ιδρύματος Γιάννη και 
Ζωής Σπυρόπουλου (1992) και με το βραβείο της A.I.C.A 
(2010). Από το 2007 διδάσκει στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΨΥΧΟΥΛΗΣ  
Καταρράκτης, 2005 
Ακρυλικό σε δερματίνη 
Διάμετρος 112,5 εκ 
Αγορά με χρηματοδότηση Ελλήνων Συλλεκτών, 2005 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ. 542/05 
 
Ο Καταρράκτης σηματοδοτεί μια διπλή μετατόπιση 
μορφολογική και θεματολογική στο πολύπλευρο έργο του 
του Αλέξανδρου Ψυχούλη μέσα από την 
επαναπραγμάτευση τόσο του μέσου της ζωγραφικής όσο 
και του καλλιτεχνικού είδους της τοπιογραφίας. Με 
σχεδιαστική καθαρότητα και γραμμική σαφήνεια, ο 
καλλιτέχνης αντλεί το οπτικό λεξιλόγιο του από το χώρο 
της γραφιστικής και του animation, διευρύνοντας τα όρια 
της ζωγραφικής στο σημείο τομής της με τις ψηφιακές 
τέχνες.  
Το έργο τοποθετείται σε συνέχεια της ενότητας Θηλαστικά 
που παρουσίασε το 2005, μιας σειράς από κυκλικές 
ζωγραφικές εικόνες που διερευνούν την έννοια της 
οικογένειας, τόσο στην ανθρωπολογική της διάσταση  
όσο και ως «μηχανισμού παραγωγής συλλογικών 
τραυμάτων». Με ειρωνική και παιγνιώδη διάθεση ο 
καλλιτέχνης βάζει στο μικροσκόπιο -όπως υποδηλώνεται 
και από το κυκλικό σχήμα των έργων- και μεγεθύνει 
οικογενειακές μνήμες της παιδικής του ηλικίας. Το 
παρελθόν αναμοχλεύεται και επανερμηνεύεται όχι με 
τελεσίδικο τρόπο,  αλλά μέσα από μια θραυσματική 
αμφίσημη εικονοποιία ανοιχτή σε ψυχαναλυτικές 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα,  με  τον 
αινιγματικό Καταρράκτη, πέρα από την αφήγηση μιας 
προσωπικής μυθολογίας, ο Ψυχούλης επιχειρεί μια 
προσωπική εκδοχή  τοπιογραφίας -άρρηκτα 
συνδεδεμένης με το γενέθλιο τόπο του, το Βόλο-, 
ανήσυχης, διφορούμενης και ελάχιστα ειδυλλιακής. 
 
 
Γεννήθηκε στον Βόλο το 1966. Την περίοδο 1984-86 
σπουδάζει γραφιστική στο ΤΕΙ Αθηνών ενώ στη συνέχεια 
σπουδάζει ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Το 1997 του απονέμεται το βραβείο Benesse για 
το έργο του Black Box με το οποίο συμμετέχει στην 47η 
Biennale της Βενετίας. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 
πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Είναι 
Καθηγητής  στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στο Βόλο. 
 

 
Κείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή, Σταμάτης Σχιζάκης – 
Επιμελητές ΕΜΣΤ 

 


