
 

 

 
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΓΑΠΗ, 2008 
Μικτής τεχνικής επεξεργασμένη φωτογραφία 
54 x 77 εκ. 
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Δωρεά του καλλιτέχνη, 2010 
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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. 
 
Κείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή, Σταμάτης Σχιζάκης – 
Επιμελητές ΕΜΣΤ 
 
 



 

 
 
 
Alexandros Georgiou 
LOVE, 2008 
Mixed media on photograph 
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Over the past few years, Alexandros’ Georgiou artworks 
are inseparably linked to his experience gained by 
travelling. Wondering, creating images and writing are the 
main components composing his artistic work. All the 
experience, knowledge and feelings gained while he was 
travelling are being transformed into a sensitive and 
gentle universe. On April 2005, the aforementioned artist 
travelled overland from Greece to India, crossing Turkey, 
Iran and Pakistan. This travel marked the beginning of a 
set of five journeys composing the work entitled Without 
my own vehicle (Χωρίς δικό μου όχημα). During his 

journeys, Georgiou mails out the collected material to 
certain people and creates handmade cards, photos 
being processed through his own painting practice, black 
and white painted photocopies, music CDs as well as 
movies, books, poems e.tc. The work entitled Love 
consists of a picture depicting a hard iron canvas on 
which the word LOVE has been written.  
 
Alexandros Georgiou was born in Athens in 1972. In 
1996, he graduated from Athens School of Fine Arts 
(ASFA) and continued his studies at New York School of 
Visual Arts. Today, he lives between Athens and New 
YorK. In the past, he had lived in many cities like Tehran, 
Varanasi and Bangkok.  

 
Texts: Daphne Vitali, Tina Pandi, Stamatis Schizakis – 
Edit: EMST (National Museum of Contemporary Art) / 
“EMST” Curators.   

 

 


