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Το παρελθόν είναι πάντα δυναμικό. Βιώνεται, αναμορφώνεται και ερμηνεύεται συνεχώς σε 
κοινωνικό, ιστορικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο. Η μνήμη αναπολεί, αλλά και 
αναζωογονείται. Έχει παρουσία και επιρροή στο παρόν μας αφού είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αντί για μια γραμμική εξέλιξη, ο βιωμένος χρόνος γίνεται 
κύκλος, δεν υπάρχει αρχή και τέλος, αλλά μια επίπεδη επιφάνεια στην οποία καταργείται ο 
διαχωρισμός ανάμεσα στο τώρα και το χθες.  
 
Είναι τότε που το δίλημμα για την ίδια μας την οντότητα αποκτά άλλο χαρακτήρα. Το 
«είναι» συμπεριλαμβάνει την μικρο-ιστορία μας, αλλά και αυτή των συγγενών, των φίλων 
και της γειτονίας μας, των τόπων όπου ζήσαμε, των πιο κοντινών προσώπων, 
συμπεριλαμβάνει τις φωνές, τις οσμές, τα χάδια και τα δάκρια.   

Στη σειρά Ίχνη η Θέκλα Παπαδοπούλου μας παρουσιάζει διάφορα στάδια αυτής της 
προσωπικής της αναζήτησης με έργα μεγάλων διαστάσεων με μεικτή τεχνική. Από το 
προηγούμενο αφαιρετικό έργο της κρατάει τη χρωματική παλέτα και την λεπτομερή 
δουλεία των απτικών ιδιοτήτων της ζωγραφικής επιφάνειας με τη χρήση διαφορετικών 
τεχνικών. 

Τα πορτρέτα της σειράς Ίχνη έχουν μια επιβλητική παρουσία με κοντινά πλάνα, χωρίς να 
εμφανίζονται τα χέρια τους και με μια τοποθέτηση των κεφαλιών στο επάνω μέρος του 
καμβά.  

Στα έργα Traces I, Traces II και Traces VIII, τα πρόσωπα μας κοιτάνε μετωπικά με το ένα μάτι 
ορατό, ενώ η δεξιά πλευρά τους βυθίζεται στο σκοτάδι. Είναι άτομα αναγνωρίσιμα, αλλά 
την ίδια στιγμή με θολά σημεία, ακριβώς όπως η μνήμη, με λάμψεις και γκρι περιοχές. Το 
ίδιο άτομο αφήνει τα ίχνη του, όπως δείχνουν τα κεφάλια στο φόντο στο Traces II και στο 
Traces VIII που είναι αυτοπροσωπογραφίες. 

Στα πορτρέτα τονίζονται μερικά σημεία με μια προσεγμένη απόδοση των λεπτομερειών, 
όπως μπορεί να είναι το κουμπί ενός πουκάμισου, το ένα μέρος από τα γυαλιά, μια 
γραβάτα, ενώ στην υπόλοιπη επιφάνεια του έργου, είτε στη μορφή είτε στο φόντο, 
εξαφανίζεται η σχεδιαστική προσοχή.  

Είναι ακριβώς αυτή η δυναμική ισορροπία ανάμεσα στα παραστατικά και τα αφαιρετικά 
στοιχεία που φανερώνει ότι δεν είμαστε απλώς μπροστά σε πορτρέτα όπου το βλέμμα της 
καλλιτέχνιδας κινείται προς τα έξω, εκεί που στέκεται το υποκείμενο. Αντιθέτως, έχουμε να 
κάνουμε με μια εσωτερική εικόνα, συνδεδεμένη με το βίωμα των σχέσεων που 
δημιουργήθηκαν με αυτά τα άτομα και με τη μνήμη τους.  

Με τη χρήση περιοδικών, φωτογραφιών και το κολάζ σελίδων από παλιά σκίτσα της, σε 
συνδυασμό με τις λαδομπογιές και το παστέλ, η Θ. Παπαδοπούλου καταφέρνει να 
μεταφέρει και τεχνικά την αποσπασματικότητα, την αποδόμηση και την ανασύνθεση που 
πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία μνημόνευσης. Μια διαδικασία που είναι 
ταυτόχρονα μια αναζήτηση της ίδιας της της ύπαρξης ως άτομο.  



Τα έργα αυτά θα μείνουν ως ίχνη, ως απόνερα στη θάλασσα, παραφράζοντας τον ποιητή 
Αντόνιο Ματσάδο.  
 
 
Όλα περνούν κι όλα μένουν, 
αλλά δικό μας είναι το να περνάμε 
να περνάμε κάνοντας δρόμους, 
δρόμους πάνω στη θάλασσα. 
[…] 
 
Αντόνιο Ματσάδο, Διαβάτη, δεν υπάρχει δρόμος (Αντόνιο Ματσάδο, Ποιήματα, μετάφραση και 
ανθολόγηση Ρ. Καππάτος Εκάτη, 2009). 
 
Miguel Fernández Belmonte 
Ιστορικός Τέχνης 
 
 
 
 
 
 
 
Βιογραφικό σημείωμα 
 
Η Θέκλα Παπαδοπούλου (Λεμεσός, 1978) αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία 
Λάρνακας το 1996 και σπούδασε στη συνέχεια στην Ακαδημία Καλών Τεχνών "Rafaello" του 
Ουρμπίνο στην Ιταλία. Ζει μόνιμα στη Λάρνακα όπου εργάζεται ως καθηγήτρια τέχνης.  

Το 2012 και 2013 έκανε ιδιωτικές αναθέσεις συλλογών έργων για το Faros Hotel και την 
εταιρία Eos Trust Ltd στην Κύπρο.  

Έχει συμμετάσχει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς διαγωνισμούς στην 
Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ (Caelum Gallery στην Νέα Υόρκη, 
Hud Gallery στην Καλιφόρνια) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Chiyoda Art Centre στο 
Ντουμπάι) όπου συμμετείχε το 2017 στην art fair "World Art Dubai".  

Έργα της βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, στο Δημαρχείο Λάρνακας και σε 
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Κύπρο και στο εξωτερικό.  

 
 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΝΘΑ ΤΣΙΑΛΙΟΥ 

Η Μάνθα Τσιάλιου είναι αυτοδίδακτη ζωγράφος. Ζει και εργάζεται στην Χαλκιδική. Έχει κάνει 

ατομικές εκθέσεις στη γκαλερί Ρω το 2013 και το 2015 και έχει συμμετάσχει σε πολλές 

ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία.  

Εδώ και χρόνια έχει ασχοληθεί με τη γυναικεία μορφή στα έργα της. Από τις σειρές με πόδια 

που φοράνε γόβες και τους ακέφαλους κορμούς ως τα τελευταία έργα της όπου έχουμε 

κοντινά πορτρέτα. Σε αυτά οι γυναίκες που μας κοιτάνε, είναι γεννημένες από τις προσωπικές 

εμπειρίες και τα βιώματα της καλλιτέχνιδας, ωστόσο δεν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο 

άτομο.  

Το φόντο και η φιγούρα δουλεύονται στα έργα με λεπτομέρεια και μεταδίδουν μια αίσθηση 

διαφάνειας και ονειρικής ατμόσφαιρας. Τα περιγράμματα δεν είναι αυστηρά και οι μορφές 

μοιάζουν να αιωρούνται σε ένα χώρο μην πραγματικό.  

Η ευθραυστότητα και ελκυστικότητα έρχονται σε αντιπαράθεση με το δυνατό βλέμμα των 

γυναικείων μορφών που μας παραπέμπει σε άλλη διάσταση, πιο συμβολική, πιο καθολική. Η 

γυναίκα ως δοχείο δύναμης και ενέργειας, ως τοτέμ, ως γυμνή αλήθεια που διατρέχει όλες τις 

εποχές. 

Δεν υπάρχει διέξοδος για να αποφύγουμε τα μάτια τους, δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο, 

κάποιος ορίζοντας ή αρχιτεκτονική στα έργα στα οποία να εστιάζουμε την προσοχή μας ώστε 

να μας απαλλάξουν από το να βιώσουμε τον χώρο που δημιουργείται από την ανταλλαγή των 

βλεμμάτων.   

 Σε πιο μικρή κλίμακα, η Μάνθα Τσιάλιου έχει ασχοληθεί σε πολλά σχέδια με μελάνι με το 

γυναικείο σώμα. Από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και σε διαφορετικές στάσεις 

αποτυπώνεται σε αυτά τα σχέδια ένα σώμα γεμάτο αυτοπεποίθηση και συναίσθημα, χωρίς 

σχεδιαστικές λεπτομέρειες.  

Δεν πρόκειται για στιγμές οικειότητας, για μια φευγαλέα ματιά σε μια καθημερινότητα που η 

κοινωνία μας κρύβει πίσω από τους τοίχους των δωματίων. Δεν υπάρχει μια αφήγηση, ένα 

πριν και ένα μετά.  

Η  μοναξιά, ο ερωτισμός, η εσωστρέφεια βρίσκονται χωρίς «επεξεργασία», παρουσιάζονται 

άμεσα μπροστά μας όπως η ίδια η δύναμη του γυμνού όπου δεν υπάρχει χώρος για το 

τέχνασμα, για το περιττό, για το ψέμα.  

 

Miguel Fernández Belmonte 

Ιστορικός Τέχνης 

 

 

 

 



Δημήτρης Κουκούδης 

Ένα πρόσωπο έρχεται, φεύγει, και μετά άλλο και άλλο. Μέσα στον αστικό λαβύρινθο 

μπορεί τυχαία να εμφανίζονται ξανά, μετά από μήνες, μετά από χρόνια.  

Η μνήμη μας τα αγκαλιάζει, τα κρύβει, τα κάνει ξαφνικά να επιπλέουν και να έρχονται 

στην επιφάνεια. Αυτός ο βυθός όπου υπάρχουν αυτοί οι ανώνυμοι άνθρωποι είναι 

χαοτικός, γεμάτος σκιές και ασάφεια, συνέχεια ρευστός και σε κίνηση. 

Ώσπου υπάρχει ένα σημείο συνάντησης. Ένας χώρος όπου ο χρόνος που βιώνουμε 

μαζί με τους γύρω μας τους κάνει ξαφνικά οικείους, τους φέρνει κοντά. Όπως η 

αίσθηση που δημιουργείται ανάμεσα στους ταξιδιώτες ενός τρένου όταν μετά από 

ώρες αυτό κοντεύει να φτάσει στον προορισμό. 

Τα πορτρέτα του Δημήτρη Κουκούδη αποτελούν ένα τέτοιο σημείο συνάντησης. 

Εμφανίζονται σαν ψηφίδες γεμάτες χρώμα και οικειότητα. Όλοι άνθρωποι που 

σύχναζαν σε ένα κοινό μέρος. Όλοι γνωστοί άγνωστοι.  

Απεικονίζονται σε προφίλ, με κοντινά πλάνα, με ένα συνήθως δίχρωμο αφαιρετικό 

φόντο. Το σύνολο των πορτρέτων δημιουργήθηκε σταδιακά, αλλά το αποτέλεσμα 

εγκλωβίζει όλο το χρόνο στο τώρα, στη στιγμή που τα παρατηρούμε μαζί. Τότε η κάθε 

μονάδα ενεργοποιείται σε σχέση με το σύνολο. Οι μικρές αλλαγές στις αποστάσεις, 

στην τοποθέτηση των κεφαλιών, στα χαρακτηριστικά του καθενός και στα χρώματα, 

δημιουργούν μια ιδιαίτερη ρυθμικότητα και ενέργεια.  

Οι άνθρωποι που ο Δημήτρης Κουκούδης έφερε στο φως πιθανόν να συνεχίζουν να 

μας είναι άγνωστοι, όχι όμως τα πορτρέτα τους.  

Miguel Fernández Belmonte 
Ιστορικός τέχνης 
 

 

Βιογραφικό 

Ο Δημήτρης Κουκούδης είναι αρχιτέκτονας, πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1986). Ως ζωγράφος έχει 

συμμετέχει με τα έργα του σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.   



ΓΑΙΑ 

Μέσα στο όνειρο, μέσα στη σκέψη. Στην ομίχλη με δυσκολία διακρίνονται το έδαφος και τα 

επόμενά μας βήματα. Όλα είναι λευκά, αλλά αχνές γραμμές και σχήματα προκύπτουν. 

Αιωρούνται στο κενό, υψώνονται και σχηματίζουν μια γιγαντιαία μορφή. Αυτή διασπάται σε 

μικρότερα κομμάτια.  

Στο πάτωμα, πάνω σε τραπέζια, κρεμασμένα από τους τοίχους, τα κομμάτια 

πολλαπλασιάζονται, γίνονται ακόμα μικρότερα και οι συνολικές επιφάνειες επεκτείνονται. 

Γίνονται ρίζες, φύλλα, κύματα, κλαδιά, ένα ολόκληρο δάσος όπου οι συνεχείς διαιρέσεις 

ακολουθούν τον  δικό τους φυσικό ρυθμό.  

Σαν κύτταρα που μετά από τον πολλαπλασιασμό τους ξαφνικά αποκτούν συνείδηση και 

γίνονται μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού, τα κομμάτια ενώνονται και η φιγούρα 

σταδιακά ανασυγκροτείται.  

Στην πόλη, μακριά από τα ξένα μάτια, η φιγούρα μεγαλώνει, αλλά διατηρεί την αρχική της 

ευθραυστότητα και λεπτότητα. Κλείνει τα μάτια της για να ανοίξουμε εμείς τα δικά μας. 

-  

Το πρωί δεν υπάρχει πλέον στο ατελιέ. Η σκέψη, το όνειρο πέρασαν. Έμεινε μόνο το 

αποτύπωμα. 

Σαν υπενθύμιση ότι ήταν αληθινή, άφησε λίγα αντικείμενα στα χέρια της δημιουργού της: ένα 

μικρό πινέλο, ένα κάρβουνο και ένα κομμάτι από σβήστρα.  

Miguel Fernández Belmonte 

Ιστορικός Τέχνης 

 

Θεανώ   Γιαννέζη 

Η Θεανώ Γιαννέζη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης (2016) και έχει ολοκληρώσει σπουδές μουσικής (2009).  

Έχει συμμετάσχει σε ειδικά εικαστικά σεμινάρια και σε πολιτιστικά φεστιβάλ.  Έργα της έχουν 

παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε γκαλερί και πολιτιστικά ινστιτούτα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό.   

 



Οι «Μετεμψυχώσεις» του Νικόλα Τσαπακίδη 

Ένας καινούριος κύκλος ξεκινάει στις Βιτρίνες Τέχνης του Ο.Τ.Ε. με την εισαγωγή θεματικών 

εκθέσεων που αφορούν το design στον ήδη πλούσιο προγραμματισμό των εικαστικών 

εκθέσεων τους.  

Ως πρώτο δείγμα, ο Νικόλας Τσαπακίδης παρουσιάζει αντικείμενα στα οποία εξαρτήματα 

μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, με ιστορική και συλλεκτική αξία, αποκτούν μια νέα χρήση, 

χωρίς όμως να αλλοιώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους.  

Στην παρουσίαση αυτή, μέρος της μηχανής V4 του Lancia Fulvia, που κυκλοφόρησε μεταξύ 

1963 και 1976, συνοψίζεται το σχέδιο του συνόλου του αυτοκινήτου, με τις στρογγυλεμένες 

καμπύλες, το ιδιαίτερο μεταλλικό μπλε χρώμα (το Mendoza Blue) και τη μάρκα. Το ίδιο 

συμβαίνει με τα καλύμματα των βαλβίδων μίας μηχανής BMW και με το κάλυμμα της 

μηχανής ενός Maserati Biturbo (κινητήρα) που παρήχθη μεταξύ 1981 και 1994).  

Βλέπουμε το αυτοκίνητο χωρίς να υπάρχει. Ακούμε το θόρυβο της μηχανής χωρίς να είναι 

ενεργή. Μας δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουμε από κοντά κάτι που συνήθως είναι 

κρυμμένο και να το εκτιμήσουμε αισθητικά. 

Τα χαρακτηριστικά του design παραμένουν, αλλά η μάρκα έχει πλέον αποκοπεί από το 

«φυσικό περιβάλλον» της. Ο Νικόλας Τσαπακίδης επεμβαίνει και προσθέτει μια καινούρια 

ανάγνωση, προσφέροντας μια δεύτερη χρήση και φύση στο κάθε αντικείμενο. Το σχέδιο δεν 

αλλοιώνεται ολοσχερώς. Διατηρεί την ισχυρή ταυτότητά του, αλλά διακριτικά, με λίγες και 

ουσιαστικές επεμβάσεις, μπαίνει το φως.  

Και ενώ είναι όλα βιομηχανικά προϊόντα, αυτή η ιδιαίτερη μεταμόρφωση που 

πραγματοποιείται εμφανίζει το σημάδι της ανθρώπινης χειρονακτικής επέμβασης. Είναι 

χειροποίητα φωτιστικά ή και «βιομηχανικά γλυπτά», αντικείμενα χρηστικά στο παρόν, αλλά 

και κομμάτια της ιστορίας του design που φέρνουν το παρελθόν στο τώρα.   

 

Miguel Fernández Belmonte 
Ιστορικός Τέχνης, Μεταδιδάκτορας ερευνητής Α.Π.Θ. 

 

 

Βιογραφικό 

Ο Νικόλας Τσαπακίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1975. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο 

πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο 

Automotive Design στο πανεπιστήμιο του Coventry. Έχει εργαστεί σε αντιπροσωπείες 

πολυτελών αυτοκινήτων στη Μ. Βρετανία και στην Ελλάδα και έχει ασχοληθεί με 

αναπαλαιώσεις κλασσικών οχημάτων.  



Ο ζωγράφος Χρήστος Γουσίδης στις Βιτρίνες του ΟΤΕ 

Ένα κτίριο στέκεται δίπλα στο δρόμο. Ένα βενζινάδικο, ένα σουπερμάρκετ, ένα αεροδρόμιο. 

Όμως, κάτι έχει αλλάξει και είναι σαν να βλέπουμε αυτά τα κτίρια για πρώτη φορά, μέσω της 

ζωγραφικής του Χρήστου Γουσίδη. 

Οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί και τα άλλοτε πολυσύχναστα μέρη μετατρέπονται σε χώρους 

που δεν ανήκουν πουθενά.  Είναι χώροι που έχουν αδειάσει από τη χρήση και την ταυτότητά 

τους και γίνονται ξαφνικά σιωπηλοί και απόμακροι. Η διακριτική ένταση που προκαλούν στους 

θεατές ισορροπείται με δύο στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά του έργου του Χ. Γουσίδη.  

Το ένα είναι η τεχνική που, αντί για μια ψυχρή εκτέλεση που θα παρομοίαζε τη μεσολάβηση 

κάποιου συστήματος εκτύπωσης, αντίθετα, επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις πινελιές, να 

αναγνωρίσουμε δηλαδή το χέρι του ανθρώπου που έφτιαξε αυτά τα έργα. Το άλλο είναι η 

δεδομένη χρονική στιγμή που έχει διαλέξει ο ζωγράφος να αποτυπώσει. Ενώ ο χώρος αποκτά 

μια απροσδιόριστη καινούρια φύση, ο χρόνος μας επαναφέρει στο τώρα. Ένας λαμπρός 

ουρανός και ένα σύννεφο δείχνουν μια ελπίδα μέσα στα σύγχρονα «κλουβιά» που έχει φτιάξει 

ο άνθρωπος.  

Η περιορισμένη παλέτα με τα γκρι, μπλε και ελάχιστο πορτοκαλί συνεισφέρει στη μετάδοση 

της αίσθησης του σχεδόν μη πραγματικού στον καμβά.   

Στο σύνολο των έργων ξεχωρίζει η άποψη από ένα εκκλησάκι. Ο τόπος γίνεται πιο 

συγκεκριμένος, αφού το κτίσμα φέρνει ανθρώπινες και ιστορικές μνήμες και η φύση του δεν 

αλλοιώνεται. Στη ζωγραφική επιφάνεια, η χρήση της χρυσόσκονης και οι πινελιές που 

δημιουργούν το σιτάρι παραπέμπουν στη βυζαντινή ζωγραφική. Ωστόσο, υπάρχει και εδώ ο 

άδειος, απρόσωπος, σύγχρονος δρόμος, καθώς και η απουσία του ανθρώπου. Μια απουσία η 

οποία είναι διπλή, όπως μας υπενθυμίζει το εκκλησάκι,  που σηματοδοτεί το χαμό κάποιας 

ανθρώπινης ψυχής σε τροχαίο.  

Με άψογη συνθετική αντίληψη, ο Χρήστος Γουσίδης μας δείχνει στα έργα του την αληθινή 

φύση του περιβάλλοντος που έχουμε δημιουργήσει στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Η μόνη 

ελπίδα που απομένει είναι να γυρίσουμε το κεφάλι μας προς τα πάνω. Να κοιτάξουμε ξανά τον 

ουρανό.  

Miguel Fernández Belmonte 
Ιστορικός Τέχνης / Μεταδιδάκτορας ερευνητής Α.Π.Θ. 
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του Α.Π.Θ., ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο design (Glasgow School of Art) 

και στις γραφικές τέχνες (Kent Institute of Art& Design).  Από το 2004  παρουσιάζει τακτικά το 

έργο του σε ατομικές εκθέσεις. Εργάζεται ως εικονογράφος-σκιτσογράφος και ζωγράφος.  


