
 

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



 

 
 
 
Piotr Kowalski 
Perspective Dhuizon, 1970/1997 
Photography on canvas with blue neon 
130 x 195 cm 
Purchased in the framework of the program «NEON 
FUND FOR EMST», 2017 
National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST) 
Inv. No. 1086/17 
 
 
Piotr Kowalski was a mathematician, an architect and an 
artist. In his works, art and science went hand in hand 
while throughout his artistic career, he had a keen interest 
in the concept of space and perspective. In his artworks, 
Piotr Kowalski worked in non-traditional materials 
including electronic and mechanical devices, explosions 
and other natural phenomena. He was pioneer in both 
kinetic and mechanical arts and one of the first artists 
who used the neon art since the end of the 1950’s. He 
produced great installations to be exhibited in public 
space. In his artwork entitled Perspective Dhuizon, the 
artist uses neon as a drawing tool in order to write the 
word “perspective” which seems to be hanging in space, 
visualizing this way the perception of space.   
 
 
Piotr Kowalski was born in 1927 in Lviv, then in Poland, 
now Ukraine. He was a refugee of the World War II. He 
was a MIT graduate. He moved to France as architect at 
UNESCO where he lived for many years. Piotr Kowalsky 
died in 2004 in Paris.  
 
Texts: Daphne Vitali, Tina Pandi, Stamatis Schizakis – 
Edit: EMST (National Museum of Contemporary Art) / 
“EMST” Curators.   

 

 


