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Η έκθεση τα Πάντα Ρεί είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ανθρώπων και φορέων
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων σε θέματα ψυχικής υγείας. Οι εικαστικοί Ρόστισλαβ
Ρομανόφ, Χρήστος Μπαλούκος, Αντινέα Μπολέτση, Αγλαία Περράκη, Σοφία Πετροπούλου, Πέτρος Ξενάκης, Σοφία Μαρία Ξενάκη, και Ηρώ Ξενάκη εκθέτουν τα έργα τους με
σκοπό την οικονομική στήριξη του 50ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γνωσιακής Συμπεριφορικής
Θεραπείας. Το συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς,
υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα
διεξαχθούν από 2 έως 5 Σεπτεμβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών.
Τα έργα των επτά εικαστικών τα συνδέει ένα αόρατο νήμα- μια δημιουργική ενέργεια που
παραπέμπει στη θεωρεία του Ηρακλείτου ότι τα ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ.
Ο κόσμος για τον Ηράκλειτο δεν είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ή γένεσης, αλλά προϋπάρχει
προαιώνια και περιγράφεται ως ζωντανή φωτιά, η οποία εναλλάξ δυναμώνει και εξασθενεί,
χωρίς ποτέ να σβήνει εντελώς. Το αείζωον πυρ διανύει μια κυκλική τροχιά κατά την οποία
μεταλλάσσεται σε θάλασσα, κατόπιν σε γη, για να ακολουθήσει η αντίστροφη διαδικασία
μεταλλαγής της γης σε θάλασσα και της θάλασσας σε φωτιά. Το πυρ του Ηρακλείτου είναι
μια κοσμολογική σταθερά που κινείται και μεταμορφώνεται αέναα. Η διαρκής κίνηση και
μεταβολή αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας, το οποίο εξέφρασε
ο φιλόσοφος με την εικόνα ενός ποταμού που παραμένει ίδιος, ενώ το νερό που κυλάει μέσα
του αλλάζει διαρκώς. Ο Ηράκλειτος επέμενε στη σύνδεση αυτής της μεταβολής με σταθερές
παραμέτρους. Η παροιμιώδης φράση που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του είναι ότι “Τα πάντα
ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν”.
Η παρούσα έκθεση αποτελείται από έργα τέχνης με κύρια εικονογραφία τους τα τέσσερα στοιχεία της φύσης τα οποία (όπως ο ποταμός του Ηρακλείτου) παραμένουν πάντα τα ίδια, ενώ η
μορφή τους διαρκώς αλλάζει: τη φωτιά, τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα.
Το έργο του Πέτρου Ξενάκη με τίτλο “Προμηθέας” αποτελεί ίσως τη ναυαρχίδα της αφήγησης. Στον πίνακα αυτό απεικονίζεται ο Προμηθέας σαν ημίθεος που έχει στα γόνατα του τον
άνθρωπο σαν παιδί και του δίνει από τις παλάμες του την φωτιά δηλαδή το φως. Ποιο πέρα
είναι άνθρωποι σε μια κατάσταση άγρια. Ο σπουδαίος Κρητικός καλλιτέχνης παρουσιάζει την
κατάσταση του ημίθεου/ ισόθεου που αγαπά τον άνθρωπο σαν παιδί του και κάνει θυσία για να
του δώσει τη φλόγα. Ο άνθρωπος απεικονίζεται σαν ήρωας που έχει ψυχή παιδιού και θάρρος.
Γίνεται φίλος με το θείο κοιτάζοντας τον Προμηθέα στα μάτια και φτάνοντας έτσι στην ύψιστη
ανθρώπινη τιμή στο “άνω θρώσκω”. Ο ισόθεος του δίνει το φως (που ίσως ισοδυναμεί με το
λόγο) μέσα από τις παλάμες του και ο ήρωας άνθρωπος κάνει και αυτός κίνηση και το παίρνει τονίζοντας μας ότι απαιτεί βούληση για να λάβεις την Αρετή. Στην άλλη μεριά του πίνακα
παρουσιάζονται οι αρνητικές καταστάσεις του ανθρώπου: στο βάθος οι τρεις φιγούρες εκφράζουν την διάσπαση του είδους μας που δεν έχει κατεύθυνση. Μια άλλη φιγούρα είναι ακίνητη
και εκφράζει τον φόβο. Επόμενη φιγούρα είναι το αποτέλεσμα των άλλων δύο και προσωποποιεί τη βία και το φόνο. Το γεγονός που συμβαίνει δεν είναι σε θέση να το καταλάβουν οι
άνθρωποι- μάλιστα ο τελευταίος φαίνεται πως νιώθει τρόμο από το καλό που παρουσιάζεται
μπροστά του. Το φως του Προμηθέα δεν είναι μονάχα η φωτιά της μεταλουργείας αλλά είναι
συνάμα ο λόγος, το φωτεινό ελληνικό πνεύμα που είναι στην ουσία οικουμενικό.
Το πνεύμα αναζήτησης του Πέτρου Ξενάκη συμπληρώνει άριστα η εικονογραφία των έργων
του Χρήστου Μπαλούκου. Ο διεθνώς ανερχόμενος καλλιτέχνης μας ταξιδεύει σε μονοπάτια
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φωτεινά. Δίχως συντηρητισμό, με καθαρή ματιά και καινοτόμα τεχνική παρουσιάζει μια ομάδα
έργων που είναι εμπνευσμένα από διάφορα ταξίδια του. Ο Χρήστος μας μεταφέρει σε τοπία,
διαδρομές και μονοπάτια κατά μήκος του κόσμου σε μέρη μοναδικά, πανέμορφα που γαληνεύουν και ξεκουράζουν. Μια άλλη ομάδα έργων του Μπαλούκου αποτελείται από 14 έργα τέχνης
με θέμα τα λουλούδια και την ρευστότητα των πάντων. Το ‘μπουκέτο’ έργων με τίτλους Acrostic
Ι,ΙΙ κτλ. έχει μια μαγεία μοναδική και το κάθε έργο έχει σαν σκοπό να δώσει ενέργεια, κίνηση,
δύναμη, φως και χρώμα εμπνέοντας τον παρατηρητή να βρει τα δικά του μοτίβα και να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι προς την ευδαιμονία.
Σε ταξίδια ανάμεσα σε γη ελληνική και βρετανική μας παραπέμπουν τα έργα της Αντινέας Μπολέτση και μας γειώνουν στην αλήθεια που έχει η φύση και η ζωή κοντά της. Ο κόσμος της Αντινέας είναι απλός, καθημερινός. Η καλλιτεχνική της ματιά είναι σύγχρονη, διεισδυτική, αναζητά
την ουσία, ενώ συγχρόνως νοσταλγεί το παρελθόν. Η ζωγραφική της υπακούει στους κανόνες
της αναπαραστατικής απεικόνισης, αναδεικνύοντας την ομορφιά με την αθωότητα και το ανέγγιχτο ταλέντο ενός παιδιού, αλλά και με την οξυδέρκεια ενός παθιασμένου παρατηρητή.
Τα έργα του Ρόστισλαβ Ρομανόφ περιγράφουν επίσης τη βρετανική γη. Επιπλέον στην έκθεση
αυτή παρουσιάζονται και πίνακες με εικονογραφία ρώσικων τοπίων τα οποία παραπέμπουν στην
ιστορία του δημιουργού τους. Ο Ρόστισλαβ Ρομανόφ είναι ένας σύγχρονος Ρώσσος καλλιτέχνης
ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Όντας απόγονος της τσαρικής οικογένειας των Ρομανόφ, είναι άμεσα συνδεδεμένος εκτός των άλλων και με την ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση
και πολλοί από τους πίνακες του έχουν σχετική εικονογραφία. Τα έργα του αποτελούν ένα
μωσαϊκό χρωμάτων γεμάτο ένταση και προβληματισμό και έχουν τη ζωντάνια και την ομορφιά
των χρωμάτων που ευελπιστεί ο καλλιτέχνης να χρωματίσουν την πραγματικότητα της ανθρωπότητας μέσα σε πνεύμα αληλεγγύης και αγάπης μακριά απο την ένταση.
Γεμάτα ζωντάνια και ομορφιά χρώματος είναι πάντοτε και τα έργα της διεθνώς καταξιωμένης
Ελληνίδας Σοφίας Πετροπούλου. Η αρμονία της παλέτας που επιλέγει για το κάθε έργο της
είναι γεγονός μη επαναλαμβανόμενο και συνάδει άρτια με το απόφθευγμα “Τα Πάντα Ρει”. Η
Πετροπούλου διαρκώς ανανεώνει, μέσω της αναζήτησης, τις μορφές έκφρασής της. Με μια
ολοκληρωμένη ματιά στο έργο της σε αυτήν την έκθεση ταξιδεύουμε εκτός των άλλων και
στις θάλασσες του κόσμου. Χαρακτηριστική του μεγαλείου της Πέτροπούλου είναι η κριτική της
‘δύσκολης’ εφημερίδας ‘Luxemburger Wort’: “Ένας επισκέπτης επιστρέφοντας από την Ελλάδα δίνει την εξής μαρτυρία: Στις ώρες του απομεσήμερου το μπλε της θάλασσας παίρνει μια
ιδιαίτερη απόχρωση. Είναι σαν η θάλασσα να προσπαθεί να μιμηθεί τους πίνακες των ιμπρεσιονιστών με το απροσδιόριστο νερό τους, το οποίο ακινητοποιεί το χρόνο. Τα παιχνίδια του φωτός,
οι αποχρώσεις, έχουν μια περίεργη δόνηση και το νερό μεταμορφώνεται ξαφνικά σε μουσική.
Κινούμενη και λυρική, αφαιρετική κι όμως με μια παράξενη παραστατικότητα η ζωγραφική της
Σοφίας Πετροπούλου διηγείται τη Μεσόγειο με μεγάλες πινελιές διαφανούς μπλε”.
Υπέροχα είναι και τα μπλε της Σοφίας Μαρίας Ξενάκη. Δοσμένα με ένα ύφος πιο κοντά σε εκείνο
της Άπω Ανατολής τα έργα της πολλά υποσχόμενης δημιουργού απεικονίζουν τα κύματα της
θάλασσας και της ανθρώπινης ύπαρξης. H Σοφία-Μαρία ως εικαστικός και performer έχει κατά
καιρούς εντρυφήσει στο εκπληκτικό φως της ίδιας μας της ύπαρξης. «Η θάλασσα για μένα ήταν
η αφορμή να μιλήσω για μια ακόμα φορά για την κίνηση, για τον αέρα και για το φως. Το νερό
είναι μεν η αφορμή, όμως αυτό που θέλω να δείξω μέσα από τα συγκεκριμένα έργα είναι τι
συμβαίνει με το φως όταν πέφτει στο νερό. Να του δώσω κατά κάποιο τρόπο μια μεταφυσική
διάσταση» Συνήθως η δουλειά της είναι ανθρωποκεντρική σε μεγάλο βαθμό, όπως το έργο
της με τίτλο “Πυρήνας”. Ο κύριος όγκος δουλειάς της που παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση
είναι πολύ διαφορετική καθώς η εικονογραφία είναι κυρίως αφιερωμένη στο νερό. Η γραμμή
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των αναζητήσεών της έχει να κάνει κατά κάποιο αλληγορικό τρόπο με την ψυχοσύνθεση του
ανθρώπου, με τα στάδια που περνάει μέχρι να βρεθεί σε ένα καλύτερο, επόμενο στάδιο. Την
εξέλιξη μας σε άμεση συνάρτηση με την φύση πραγματεύεται και η Αγλαία Περράκη. Οι κήποι
της Αγλαίας αφηγούνται ψίθυρους και φωνές άεναες και αιώνιες. Με τη μεστή γραφή της, ένα
κράμα παλιάς και νέας κοπής, η Περράκη μας γειώνει με ένα αιθέριο μοναδικό τρόπο που την
χαρακτηρίζει τόσο σαν εικαστικό όσο και σαν άνθρωπο. Σύμφωνα με την ίδια: «Η φύση είναι
ζοφερή από μόνη της και το φως είναι αυτό που της δίνει ζωή, της δίνει χρώμα, αυτό που δημιουργεί τη γέννα. Ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με τα βιώματά του, παρουσιάζεται σε αυτή
την έκθεση και εκφράζεται μέσα από την τέχνη του”.
Πράγματι το αποτέλεσμα του ενός καλλιτέχνη είναι πολύ διαφορετικό του άλλου. Ταυτόχρονα,
μέσα από την ένωσή όλων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, η έκθεση αυτή αποκτά ένωση
και αρμονία καθώς προσωποποιεί και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, δηλαδή: τη γη, το φως,
τον αέρα και το νερό. Επίσης, η έκθεση παρουσιάζει και ένα πέμπτο στοιχείο μέσα από τις δημιουργίες της Ηρώς Ξενάκη: το μέταλλο. Η Ηρώ δεν ακολούθησε την ζωγραφική αλλά την τέχνη
του σχεδιασμού κοσμήματος με καθαρά εικαστική γραφή και ειλικρίνια. Κάθε κόσμημα είναι
μοναδικό. Δουλεύει το μέταλλο και του δίνει ζωή, του δίνει ψυχή. “Η συγκεκριμένη σειρά, είναι
εμπνευσμένη από τη φύση. Χρησιμοποιώ ως βάση μου τα λουλούδια. Μου αρέσει ο συνδυασμός της πέτρας που μπαίνει μέσα της το φως. Ενώ έχω χρησιμοποιήσει το μέταλλο που είναι
ένα σκληρό υλικό, του δίνω μια φόρμα τέτοια ώστε να εκφράσει κάτι πολύ ευαίσθητο» Σε μια
πολύ ευαίσθητη εποχή που τα κρούσματα ψυχικών ασθενειών είναι περισσότερα από ποτέ ή
λιγότερο ‘κεκλεισμένων των θυρών’ από ποτέ, πληθώρα ανθρώπων απευθύνεται σε ειδικούς
θεραπευτές ψυχικής υγείας. Στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε τους σκοπούς ενός συνεδρίου που έχει στόχο την άρτια κατάρτιση των ειδικών ευχόμαστε να σας έχουμε δίπλα μας.
Λίγα λόγια για το συνέδριο:
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της European Association for Behavioural and Cognitive
Therapies (EABCT – www.eabct.eu), με κεντρικό θέμα «Adapting Cognitive Behavioural
Therapy to Socially and Culturally Diverse Environments», θα λάβει χώρα από 2 έως 5
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής, υπό την αιγίδα της
Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Την οργανωτική και οικονομική ευθύνη του Συνεδρίου έχει αναλάβει το επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ – www.
eees.gr). Στόχοι του Συνεδρίου είναι η καλύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
στις νέες στρατηγικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ) από διεθνούς φήμης
έγκριτους επιστήμονες που θα προσέλθουν από όλο τον κόσμο και η σύνδεση φορέων και
προσώπων σε μια κοινή προσπάθεια κατανόησης και διαχείρισης διαφόρων ψυχοπιεστικών
καταστάσεων που καλύπτουν μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού, με επιπτώσεις σε κοινωνικοοικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως μόνο οι αγχώδεις
διαταραχές είναι υπεύθυνες για το 50% των χαμένων ημερών εργασίας στις Δυτικές κοινωνίες ενώ η ΓΣΘ έχει αποδειχτεί ως η αποτελεσματικότερη μορφή ψυχολογικής θεραπείας.

Μαρία Μιγάδη
Ιστορικός Τέχνης
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Rostislav Romanov (b. 1985)

Education
Kent Institute of Art & Design: BTEC Foundation Diploma in Art & Design > Merit University
College of Falmouth: BA (HONS) Fine Art
Solo Exhibitions
14th May - 25th May 2018, C. John Gallery & Martix Art, Mayfair, London, UK
6th June 2016, Hastings and Beyond, private house, London, UK
3rd May 2014 Solo exhibition, / Baker Mamanova Gallery,
St Leonards-on-Sea, UK / 3rd December 2011, Fabrica Gallery, Coupla, Moscow, Russia
Joint Exhibitions
November 2018, collaboration with Ortaea Jewellery Company in Harvey Nichols, London, UK
22nd August-4th September 2017, Art / in Mind, Brick Lane Gallery, London, UK
8th August-21st August 2017, Works on Paper, Brick Lane Gallery, London, UK
29th November-30th November 2016, Royal Bridges, The Ritz Carlton, Dubai International Financial
Centre, Dubai, UAE / 17th September 2016, Rye Festival, McCrane Gallery, Rye, East Sussex, UK
20th-24th July 2016, Monaco European / Art Fair, Maison D’ Art Gallery, Monaco
20th March 2014, A. Kasteev Art Museum, / Almaty, Kazakhstan
17th November 2012, A. Kasteev Art Museum, Almaty, Kazakhstan
10th August 2012, with Michael B. White, private house, Rye, East Sussex, UK

8

01

With salt a beautiful tree (2019)
Oil on canvas
100 x 100 cm
€ 5,500

9

02

Few nights before Christmas and the moon shows itself (2019)
Gouache on paper
56 x 76 cm
€ 3,500

10

03

Valley of colours owed to sunset (2019)
Gouache on paper
56 x 76 cm
€ 3,500

11

04

Disco at cliff end of Pett Level (2019)
Oil on canvas
70,5 x 100,5 cm
€ 5,500

12

05

Dyslexic constructed sunrise over Pett Level beach (2019)
Oil on canvas
100 x 100 cm
€ 5,500

13

14

06

Tribe called Camber Sands (2019)
Gouache on paper
70 x 100 cm
€ 4,000

15

07

Tribe called Camber Sands (2019)
Lino block
20 x 30 cm
€ 500

16

08

With salt a beautiful tree (2019),
lino print,
30 x 30 cm
€ 500

10

With salt a beautiful tree (2019),
lino print,
30 x 30 cm
€ 500

09

With salt a beautiful tree (2019),
lino print,
30 x 30 cm
€ 500

11

With salt a beautiful tree (2019),
print on linen,
30 x 30 cm
€ 500

17

12

With salt a beautiful tree (2019)
lino block,
30 x 30 cm
€ 500

18

13

With salt a beautiful tree
(2019), lino print, 30 x 30 cm
€ 500

15

With salt a beautiful tree
(2019) print on linen 30 x 30
cm
€ 500

14

With salt a beautiful tree
(2019), lino print, 30 x 30 cm
€ 500

16

With salt a beautiful tree
(2019), print on linen, 30 x
30 cm
€ 500

19

17

Inauspicious site in Ekaterinburg
(2018), lino block
17x24 cm
€ 500

20

18

Inauspicious site in Ekaterinburg (2018),
lino print,
17 x 24 cm
€ 500

20

Tribe called Camber Sands (2019),
lino print,
20 x 30 cm
€ 500

19

Inauspicious site in Ekaterinburg (2018),
lino print,
17 x 24 cm
€ 500

21

Inauspicious site in Ekaterinburg
(2018), lino print,
17 x 24 cm
€ 500

21

22

nauspicious site in Ekaterinburg (2018),
lino print,
17 x 24 cm
€ 500

22

23

Russia doubling down on site
(2019), lino print,
24 x 17 cm
€ 500
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Russia doubling down on site
(2019), lino print,
24 x 17 cm
€ 500
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Inauspicious site in Ekaterinburg
(2018), lino print,
17 x 24 cm
€ 500

24
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Tribe called Camber Sands (2019),
print on linen,
20 x 30 cm
€ 500
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Tribe called Camber Sands (2019),
print on linen,
20 x 30 cm
€ 500

25

Χρήστος Μπαλούκος (γ. 1977)
Christos Baloukos (b. 1977)

Ο Χρήστος Μπαλούκος γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται.
Έχει σπουδάσει ζωγραφική, γραφιστική και αγιογραφία. Το 2019 εκπροσώπησε
την Ελλάδα στο Shanghai Cooperaon Organizaon Bishkek Summit 2019 “Diverse Civilizaon, Shared Road” - internaonal Art Exhibion by Arsts for
Peace όπου και βραβεύτηκε από την Κυβέρνηση της Κιργιζίας και το Πεκίνο
με 2 βραβεία για το έργο του “Iviron Monastery”. Έχει συμμετέχει σε εκθέσεις
στη Αγγλία, την Ιταλία, την Κιργιζία και τα έργα του βρίσκονται σε μουσεία και
ιδιωτικές συλλογές σε πολλά μέρη του κόσμου.
Christos Baloukos was born in Athens, where he currently lives and works.
He has studied painting, graphic design and visual Hagiography.
In 2019 Christos represented Greece in the International Art exhibition :
“Diverse Civilization, Shared Road - international Art Exhibition by Artists
for Peace’’ that was part of the “Shanghai Cooperation Organization Bishkek
Summit 2019” and had received two (2) awards, by the Government of
Kyrgystan & the Bejing Cultural Exchange Center, for his painting “Iviron
Monastery”.
He has also participated in exhibitions in UK & Italy and his paintings can be
found in museums and private collections in various places around the world.
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Acrostic 2 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά - Oil &
acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Acrostic 3 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά - Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Acrostic 4 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Acrostic 5 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά - Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Acrostic 6 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

31

33

Acrostic 7 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά - Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Acrostic 8 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

33
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Acrostic 9 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

34
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Acrostic 10 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

35
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Acrostic 11(2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά - Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

36
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Acrostic 12(2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Acrostic 13(2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

38
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Acrostic 14 (2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500

39

Η άλλη Ιθάκη μας

Δυο κλαδιά αγάπης
Ένας ουρανός βροχή
Από τα όνειρα και τις θύμισες
Σαν τραμπάλα μας αγκαλιάζουν η μοναξιά και η αγκαλιά
Τα χρώματα ευωδιάζουν και οι ευωδιές χρωματίζουν
Τη ζωή και τον καμβά της αντίστοιχα
Όλα ξεκινούν και τελειώνουν λευκά
Κι όμως στη ζωή μας δεσπόζει το χρώμα!
Αχ αυτό το χρώμα: η άλλη Ιθάκη μας...

Μαρία Μιγάδη, Δεκέμβριος 2019

40

41

Acrostic 1(2019)
Λάδι & ακρυλικά σε μουσαμά Oil & acrylics on canvas
100 x 120 εκ.
€ 2.500
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Θιβέτ 2 - Tibet 2 (2019)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
50 x 60 εκ.
€ 2.300
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Θιβέτ 1 - Tibet 1 (2019)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
50 x 60 εκ.
€ 2.300
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Ιερά Μονή Δοχειαρίου - Άγιο Όρος
Dochiariou Monastery Mount Athos
(2016)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
40 x 50 εκ.
€ 1.500
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Ιερά Μονή Εσφιγμένου - Άγιο Όρος
Esfigmenou Monastery Mount Athos (2016)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
40 x 50 εκ.
€ 1.500

44

45

Αρσανάς Καυσοκαλυβίων
Kafsokalivia harbour (2019)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
40 x 50 εκ.
€ 1.500
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Αγναντεύοντας την Μονή Δοχειαρίου
Going to Docheiariou Monastery (2016)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
40 x5 0 εκ.
€ 1.500
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Καρούλια Άγιο Όρος Karoulia Mount Athos (2017)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
80 x 60 εκ.
€ 2.500
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Μοναχός Λουκάς
Monk Loukas (2015)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on
canvas
30 x 40 εκ.
€ 1.200
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Κέρασμα στο Άγιο Όρος
Treat in a cell at Mount Athos (2017)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
30 x 40 εκ.
€ 1.200
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Το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού
Church of Timiou Stavrou(2019)
Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas
30 x 24 εκ.
€ 1.200
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Αντινέα Μπολέτση (γ. 1983)
Antinea Boletsi (b. 1983)

Ο κόσμος της Αντινέας είναι απλός, καθημερινός. Η καλλιτεχνική της ματιά σύγχρονη, διεισδυτική,
αναζητά την ουσία, ενώ συγχρόνως νοσταλγεί το παρελθόν. Η ζωγραφική της υπακούει στους
κανόνες της αναπαραστατικής απεικόνισης, αναδεικνύοντας την ομορφιά με την αθωότητα και το
ανέγγιχτο ταλέντο ενός παιδιού, αλλά και με την οξυδέρκεια ενός παθιασμένου παρατηρητή.
Η Αντινέα είναι ένας πραγματικός πολίτης του κόσμου. Σπούδασε στις Η.Π.Α και τη Γαλλία. Ζει
μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας. Ταξιδεύει ακατάπαυστα. Στα τοπία της Ολυμπίας ή της Αγγλικής
εξοχής αφουγκράζεται τη φύση και ανακαλύπτει την ομορφιά σε καθετί που τη συνθέτει με παιδικό
ενθουσιασμό και ιμπρεσιονιστικό βλέμμα. Στις νεκρές φύσεις αναπαριστά την «ιδιωτική ζωή»
καθημερινών αντικειμένων, όχι για να φανερώσει τα μυστικά τους, αλλά για να θυμίσει πως, πέρα
από τη χρηστική τους αξία, καλύπτουν την ανάγκη του ανθρώπου να συνδέεται με τους γύρω του.
Antinea’s world is simple, ordinary. Her artistic view is contemporary, incisive, in constant search
of the essential with a sense of nostalgia for the past. Her paintings follow the rules of figurative
art. They showcase beauty with the naivety and the intact talent of a child, but also with the sharp
eye of a passionate observer.
Antinea is a true cosmopolitan. She studied in the U.S.A. and France. She is based both in the U.K.
and Greece. She travels extensively. Her landscapes of Olympia, Greece or the English countryside reveal an artist who feels Nature and discovers its beauties in every little detail with childlike enthusiasm and an impressionistic eye. Her still lifes represent the “private life” of everyday
objects, not to reveal their secrets, but to remind us of the fact that, beyond their functional
value, they fulfill everyone’s need for human connection. The essence of her objects can be traced
in every colour, shadow and shape. Deeply fascinated by them, Antinea strives to capture their inner world. Interestingly, although her artworks are charged with emotion, they reveal a balanced
simplicity. The viewer dives into her paintings and discovers a world of utopic feminine fantasy.
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Serifos (2019),
Λάδι σε μουσαμά,
80 x 120 εκ.
€ 3,200
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Olympia moon (2018),
Λάδι σε μουσαμά,
100 x 150 εκ.
€ 4,000
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Olympia V (2017),
Λάδι σε μουσαμά,
70 x 100 cm,
€ 3,000
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Olympia VI (2017),
Λάδι σε μουσαμά,
70 x 100 cm,
€ 3,000
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Olympia II, 2015
Λάδι σε μουσαμά,
100 x 150 εκ.
€ 4,000
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Bradford on Avon, Wiltshire, 2016
Λάδι σε μουσαμά,
100 x 100 εκ.
€ 3,200
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Αγλαΐα Περράκη (γ. 1966)
Aglaia Perraki (b. 1966)

Η Αγλαΐα Περράκη γεννήθηκε το 1966 στα Χανιά της Κρήτης. Από τα παιδικά της χρόνια,
αναζητώντας μορφές έκφρασης, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, το κόσμημα και το χορό. Επί σειρά
ετών μελέτησε τη Βυζαντινή Τέχνη και τα πορτραίτα Φαγιούμ, τα οποία αποτελούν συχνά σημείο
αναφοράς στη ζωγραφική της. Το 1998 φοίτησε στο τμήμα της Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Το 2011 άρχισε να γράφει τις πρώτες της ιστορίες, που ήταν και η έμπνευση για την
μετέπειτα σειρά έργων της με τίτλο “Επισυνάψεις Διαισθητικές” . Το 2015 εικονογράφησε το
παραμύθι του Αριστείδη Τσαλδάρη “Πως έμαθα να χαμογελώ “ από τις εκδόσεις Φερενίκη . Η τέχνη
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Ζει στα Χανιά, όπου εργάζεται ως ζωγράφος και ως
καθηγήτρια σχεδίου και βυζαντινής τέχνης. Έργα της βρίσκονται σε μουσεία, ιδιωτικές συλλογές κι
εκκλησίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Aglaia Perraki was born in 1966 in Chania, Crete. Since her childhood years, while contemplating
various forms of artistic expression, she was focused on painting, jewellery and dance. For many
years she studied Byzantine Art and Fayium style portrait painting. The latter is very often a
point of refference in her art. In 1998 Aglaia entered the School of Fine Art in Crete. In 2011 she
begun composing stories, which later became her main inspiration for a series of paintings. In
2015 Aglaia illustrated the fairytale by Aristidis Tsaldaris “How did I learn to smile”, which was
published by Fereniki publications. Art is for Aglaia an everyday occupation. She lives and works
in Chania Crete, where she works as a painter and also as a teacher of fine arts and Byzantine art.
Her works belong to museums, private collections and churches in Greece and abroad.
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Κήπος δίχως όρια 1
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι προετοιμασμένο με ύφασμα
80 x 53 εκ
€ 3,000

57

59

Κήπος δίχως όρια 2
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
120 x 80 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 3
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
123 x 77 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 4
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
120 x 80 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 5
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι προετοιμασμένο με ύφασμα
76 x 126 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 6
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
100 x 100 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 7
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
100 x 100 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 8
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
100 x 100 εκ
€ 5,500
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Κήπος δίχως όρια 9
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
120 x 80 εκ
€ 5,500

64

67

Κήπος δίχως όρια 10
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
123 x 61 εκ
€ 4,500
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Κήπος δίχως όρια 11
αυγοτέμπερα πάνω σε ξύλο που είναι
προετοιμασμένο με ύφασμα
80 x 68 εκ
€ 3,500
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Σοφία Πετροπούλου (γ. 1964)
Sofia Petropoulou (b. 1964)

Η Σοφία Πετροπούλου γεννήθηκε το 1964. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, έπειτα από διαμονή εννέα ετών στο
Λουξεμβούργο. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε 12 ατομικές και 15 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας. Η αρμονία της παλέτας που
επιλέγει για το κάθεέργο της είναι γεγονός μη επαναλαμβανόμενοκαθώς η ζωγράφος διαρκώς ανανεώνει,
μέσω της αναζήτησης, τις μορφές έκφρασής της. Με μια ολοκληρωμένη ματιά στο έργο της ταξιδεύουμε
σεπόλεις, λιμάνια, ακρογιάλια, δρόμους και θάλασσεςτου κόσμου. Νέα Υόρκη, Camargue, Nιmes, AiguesMortes, Πλάκα, Μεσόγειος, Μασσαλία. Oι αγωνίεςτου κάθε ανθρώπου, η αναζήτηση του νοήματος καιτου
τρόπου ζωής του καθενός μας αντι κατοπτρίζονται σε κάθε έργο με συχνά συγκινησιακό αποτέ λεσμα και
πάντα μοναδικό απόηχο. Στο Λονδίνο έχει σταθερή συνεργασία με την γκαλερί Cadogan Contemporary και τα
έργα της έχουν πωληθεί σε μεγάλους οίκους δημοπρασιών διεθνώς όπως οι Chrisies του Λονδίνου. Έργα της
ανήκουν σε σημαντικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Sofia Petropoulou was born in 1964 in Greece. She obtained a Masters Degree in Sociology, University of
Exeter, UK. Having been a member of the Chamber of Fine Arts of Greece, she currently lives and works in
Athens after a nine-year stay in Luxembourg. In Sofia Petropolou’s abstract pieces the colour, lines and
composition take precedence over the object of representation. Drawing from both the natural elements
and the urban landscapes she permits colour and movement to dictate composition. She has shown her
work in twelve solo and fifteen group exhibitions in Greece and abroad, including the Hellenic Centre in London, the Tsichrintzis Foundation of the Visual Arts in Athens, the Cadogan Contemporary Gallery in London,
the Goulandris Museum in Athens, the Frieze Art Fair in London and the War Museum in Athens. Her works
are part of private and public collections in Greece, the UK, Belgium, Austria, Portugal, France, Denmark,
Holland, Cyprus, Canada and Luxembourg, while her paintings are auctioned by major auction houses like
Christie’s.
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Night in the beach (2012),
Λάδι σε μουσαμά,
140x160 εκ.
€ 12,000
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Water II (2016),
Λάδι σε μουσαμά,
160 x 160 εκ.
€ 12,000
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Sea treasure (2013),
Λάδι σε μουσαμά,
160 x 160 εκ.
€ 12,000
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Province (2019),
Λάδι σε μουσαμά,
120 x 120 εκ.
€ 9,000
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Forest (2019),
Λάδι σε μουσαμά,
120 x 120 εκ.
€ 9,000
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Τα παντα ρει (2007),
Λάδι σε μουσαμά,
140 x 160 εκ.
€ 12,000
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“Ένας επισκέπτης επιστρέφοντας από την Ελλάδα
δίνει την εξής μαρτυρία: Στις ώρες του απομεσήμερου
το μπλε της θάλασσας παίρνει μια ιδιαίτερη
απόχρωση. Είναι σαν η θάλασσα να προσπαθεί
να μιμηθεί τους πίνακες των ιμπρεσιονιστών με το
απροσδιόριστο νερό τους, το οποίο ακινητοποιεί το
χρόνο. Τα παιχνίδια του φωτός, οι αποχρώσεις, έχουν
μια περίεργη δόνηση και το νερό μεταμορφώνεται
ξαφνικά σε μουσική. Κινούμενη και λυρική,
αφαιρετική κι όμως με μια παράξενη παραστατικότητα
η ζωγραφική της Σοφίας Πετροπούλου διηγείται τη
Μεσόγειο με μεγάλες πινελιές διαφανούς μπλε”.
‘Luxemburger Wort’
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Santa Margherita (2018),
Λάδι σε μουσαμά,
70 x 100 εκ.
€ 7,000
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Πέτρος Ξενάκης (γ. 1957)
Petros Xenakis (b. 1957)

Ο Πέτρος Ξενάκης γεννήθηκε το 1957 στα Χανιά όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε ζωγραφική στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης, με καθηγητή τον Αλεσάντρο Τρότι, απ΄όπου αποφοίτησε
το 1979. Έργα του ανήκουν σε σημαντικές κρατικές και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Επιλεγμένες εκθέσεις:
Ναυτικός Όμιλος Χανίων, 2016, Anima Art Gallery Μύκονος , 2005,
Galerie Zygos, Αθήνα, 2004
Titanium Gallery, Αθήνα, 1996, Antenor Gallery, Αθήνα, 1992
Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσόστομος, Χανιά, Κρήτη, 2008, 1991, 1987, 1983
Petros Xenakis was born in 1957, in Chania, Crete, where he lives and works. He studied painting
at the Academy of Fine Arts of Rome, under Alessandro Trotti, graduating in 1979. His works are
part of important state and private collections in Greece and abroad.
Selected Exhibitions:
Sailing Club of Chania, 2016, Anima Art Gallery Mykonos, 2005,
Galerie Zygos, Athens, 2004
Titanium Gallery, Athens, 1996, Antenor Gallery, Athens, 1992
Chrysostomos Cultural Society, Chania, Crete, 2008, 1991, 1987, 1983
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Προμηθέας (2019),
Λάδι σε μουσαμά,
200 x 210 εκ.
€ 17,000

77

77

Βότσαλα,
Λάδι σε μουσαμά,
130 x 130 εκ.
€ 9,000
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Θάλασσα,
Λάδι σε μουσαμά,
130 x 200 εκ.
€ 15,000
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Σοφία-Μαρία Ξενάκη (γ. 1991)
Sofia-Maria Xenaki (b. 1991)

H Σοφία-Μαρία Ξενάκη είναι εικαστικός και performer. Γεννήθηκε στα Χανιά το 1991 και
παρουσίασε το ενδιαφέρον της για τη ζωγραφική και το χορό από τα παιδικά της χρόνια. Το
2009 εισήχθη πρώτη και με υποτροφία στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Αριστοτελειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε με άριστα το 2015. Κατά
το ακαδημαικό έτος 2013-2014 φοίτησε στο Universidad Complutense της Μαδρίτης, με το
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. Από το 2016 ζει στα Χανιά, όπου ζωγραφίζει στο
ατελιέ της και διδάσκει ζωγραφική και χορό.
Sophia-Maria Xenaki is a visual artist and performer. She was born in Chania in 1991. Her interest in painting and dancing began since childhood. In 2009, she was accepted in the Arts and
Applied Arts Department of the Aristotle University of Thessaloniki on a scholarship, from where
she graduated in 2015. In the academic year 2013-2014, she attended the Universidad Complutense in Madrid with the Erasmus student exchange program. Since 2016 she lives in Chania,
where she paints in her studio and also teaches painting and dancing.
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Πυρήνας
Λάδι σε μουσαμά,
132 x 55 εκ.
€ 3,500
83
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Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
56 x 76 εκ.
€ 950
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Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
56 x 76 εκ.
€ 950
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82

Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
56 x 76 εκ.
€ 950
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83

Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
56 x 76 εκ.
€ 950
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84

Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
56 x 76 εκ.
€ 950
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Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
38 x 57 εκ.
€ 550
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Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
56 x 76 εκ.
€ 950
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Χωρίς τίτλο,
Ακουαρέλα σε χαρτί,
30 x 45 εκ.
€ 550
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Ηρώ Ξενάκη (γ. 1995)
Iro Xenaki (b. 1995)

Η Ηρώ Ξενάκη είναι κατασκευάστρια και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά
της Κρήτης (1995 ). Από τo 2012 ξεκίνησε να βρίσκεται στο πλευρό έμπειρων κατασκευαστών κοσμήματος και το 2013 φοίτησε στην Ιταλία στο Corso ITS στα πλαίσια του Scuola d’ Arte e Mestieri στη
Βιτσέντζα.
Στην συνέχεια επέστρεψε στα Χανιά και μελέτησε την τέχνη του κρητικού μαχαιριού.
Έκτοτε ασχολείται με το χειροποίητο κόσμημα συμμετέχοντας σε εκθέσεις.
Εκθέσεις:
Έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας ’, Λύκειο Ελληνίδων, Χανιά 2018
‘Μία είναι η αρχή ’, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά 2018
‘ Εικαστικοί των Χανίων ερμηνεύουν τον πύργο της Βαβέλ ’, Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, 2018
‘ Ολύμπια όντα σε απόδραση ’, Χώρος Τέχνης Χανίων, 2016
Iro Xenaki designs and creates jewellery. She was born in Chania, Crete in 1995. Since 2012 she has
been under the guidance of experienced jewellery makers and in 2013 she studied in Italy in Corso
ITS, at Scuola d’Arte e Mastieri in Vicentza.
Eventually she returned to Chania, where she studied the art of the Cretan Knife.
Up until now, she creates handmade jewellery and has participated in exhibitions.
Exhibitions:
‘ Exhibition of Artistic Creation ’, Likion Ellinidon, Chania 2018
‘ One, is the Principle ’ , Center of Mediterranean Architecture, Chania 2018
‘ Artists of Chania Interpret the Tower of Babel ’, Municipal Gallery of Chania, 2018
‘ Olympian Creatures Escaping ’, Art Gallery, Chania 2016
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Σκουλαρίκια
Υλικό: χρυσό 14Κ
Πέτρες: τοπάζι, ζιργκόν, γρανάτης
€ 2,550
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89

Δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο
Υλικό: χρυσό 14Κ
Πετρα: όνυχας
€ 960
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Δαχτυλίδι με αρχαίο νόμισμα
περιστρεφόμενο
Υλικό: χρυσό 14Κ
€ 1,020

94

90

Δαχτυλίδι
Υλικό: ασήμι 925
Πρόσθετο υλικό : υγρό γυαλί
€ 770
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Δαχτυλίδι
Υλικό: ασήμι 925
Πρόσθετα υλικά: υγρό γυαλί
€ 730
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Κολιέ τσοκερ
Υλικο: ασήμι 925
€ 770

95

94

Δαχτυλιδι
Υλικό: χρυσό 14Κ
Πέτρα: ρουμπίνι
€ 940
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Δαχτυλίδι
Υλικό: ασήμι 925
Πέτρα: ζιργκόν
€ 260
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95

Δαχτυλίδι
Υλικό: ασήμι 925
Πέτρα: αμετρίνης
€ 460
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Δαχτυλίδι
Υλίκο: ασήμι 925
€ 400

98

Δαχτυλίδι Πύργος της Βαβέλ
Υλικό: ασήμι 925, ασήμι 925 οξειδωμένο, ασήμι 925 επιχρυσωμένο
Πέτρα: ζιργκόν
€ 820
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Δαχτυλίδι
Βραχιόλι
Υλικό: ασήμι 925
Πέτρα: τοπάζι
€ 830

101

Δαχτυλίδι
Υλικό: ασήμι 925
Πέτρες: ακουαμαρίνα, λάπις λάζουλι
€ 530
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Δαχτυλίδι
Υλικο: χρυσό 14Κ
Πέτρα: τοπάζι
€ 910

202

Σκουλαρίκια
Υλικό: άσημι 925
Πέτρες: χαλαζίας με τουρμαλίνη, μαργαριτάρια
€ 720
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Δαχτυλίδι
Υλικό: ασήμι 925
€ 800
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Σκουλαρίκια
Υλικό: ασήμι 925
Πέτρα: πράσινος αμέθυστος
€ 690

100
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Βραχιόλι
Υλικό: ασήμι 925
Πέτρες: ζιργκον , μαργαριτάρια
€ 720
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Please fill in this form if you are interested
in acquiring any of these artworks:
Title: ............................................................................................
Name: ...........................................................................................
Surname: .....................................................................................
Address: ......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
E-mail: ............................................................................................
Telephone Number: ........................................................................
I am interested in acquiring the following artwork/s:
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
Number ................ by the artist .....................................................
We will issue an invoice and send you payment details as soon
as we receive this form via email at mamigadi@gmail.com.
If you would like any further information please contact the curator of the exhibition Maria Migadi at +30 6984 562465
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Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εαν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε
κάποια απο τα έργα της έκθεσης:
Τίτλος: ............................................................................................
Όνομα: ...........................................................................................
Επώνυμο: .....................................................................................
Διεύθυνση: ......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
E-mail: ............................................................................................
Αριθμός τηλεφώνου: ........................................................................
Ενδιαφέρομαι να αγοράσω τα παρακάτω έργα:
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Αριθμός έργου ............. από τον καλλιτέχνη .....................................................
Θα σας στείλουμε τιμολόγιο και λεπτομέριες πληρωμής μόλις λάβουμε την
φόρμα ενδιαφέροντος συμπληρωμένη από εσάς στο εμαιλ
mamigadi@gmail.com.
Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την επιμελήτρια της
έκθεσης Μαρία Μιγάδη στο τηλέφωνο +30 6984 562465
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