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Η τέχνη εμπνέει τέχνη.

Με γνώμονα την
πεποίθηση αυτή, οκτώ
καλλιτέχνες
παρουσιάζουν, μέσω
δικών τους έργων,

αισθήματα και
εντυπώσεις που τους
ενέπνευσε ο πίνακας
«Άνοιξη» του Sandro

Botticelli, έργα που με τη
σειρά τους θα
εμπνεύσουν νέα
αριστουργήματα,

συμβάλλοντας στον αέναο
κύκλο δημιουργίας
τέχνης...
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Η Miranda Salena Armeni είναι εικαστική καλλιτέχνις. Η ζωγραφική
για εκείνη είναι τρόπος έκφρασης. Με επιρροές από τους
PreRaphaelites, Frida Kahlo, Edvard Munch και άλλους καλλιτέχνες, η
σημαντικότερη πηγή έμπνευσής της είναι η φύση, και πιο
συγκεκριμένα, η ανθρώπινη φύση και τα συναισθήματα. Τα 

 σουρεαλιστικά πορτρέτα της είναι ένα μείγμα του παρελθόντος
και του παρόντος, της παραδοσιακής τέχνης, του σύγχρονου
κόσμου και των αναμνήσεων. Μέσα από τη δουλειά της προσπαθεί
να βρει ένα ποιητικό νόημα για την καθημερινή ζωή, ενώ ο στόχος
της είναι η τέχνη της να οδηγήσει τους θεατές εκεί που το
πραγματικό συναντά το σουρεαλιστικό. Όπως είπε η Rainbow

Rowell: "Art isn’t supposed to look nice, it is supposed to make you feel

something." (Eleanor and Park, Rainbow Rowell)
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TIME

Ακρυλικά σε καμβά, 70x90cm, 2021

WILD LIKE A FLOWER,

STRONG LIKE THE WIND

Ακρυλικά σε MDF, 67x87cm, 2021



ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΤΟΛΕΩΝ
Η Μαριάννα Κατολέων γεννήθηκε το 1995 και μεγάλωσε στο Νησί
της Χίου. Σε ηλικία 8 ετών και για δύο χρόνια φοίτησε στο αγγλικό
σχολείο στο Bloemfontein, της Νοτίου Αφρικής.  Αποφοίτησε από
την Ναυτιλιακή Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2018 και
έκτοτε εργάστηκε σε εταιρίες του κλάδου. Η ζωγραφική υπήρχε
πάντα στην ζωή της ως χόμπι. Το 2019 απέκτησε πιστοποιητικό
στον τομέα του “Graphic Design & Web Design", ενώ συγχρόνως 
 εξελισσόταν αυτοδίδακτα στο “digital Illustration”. Μόλις στα μέσα
του 2020 αποφάσισε να επικεντρωθεί στην ζωγραφική,

μελετώντας τεχνικές και ιστορία της τέχνης, κυρίως αυτοδίδακτα,

αλλά και με την βοήθεια και την υποστήριξη ξεχωριστών
καθηγητριών. Με ιδιαίτερη αγάπη στα ρεαλιστικά πορτραίτα αλλά
και στην νεκρή φύση, προσπαθεί συνεχώς να ξεφεύγει από τα
γνώριμα και να εξερευνά διάφορα στυλ και μέσα, προσπαθώντας
να πειραματιστεί και με ποιο εξπρεσιονιστικές και fauve επιρροές. 



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΤΟΛΕΩΝ

ΗΡΩΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ακρυλικά σε καμβά, 50x70cm, 2021

Στην άνοιξη του 2021, η ανάγκη για
αναγέννηση, φαντάζει πολύ
εντονότερη. Οι πρωταγωνιστές της
δικής μας άνοιξης λοιπόν, δεν μπορεί
να είναι άλλοι από αυτούς που
μάχονται γι' αυτήν. Η εξέλιξη γίνεται
ανάγκη και μονόδρομος, όμως μαζί με
αυτήν απειλούνται όσα ως τώρα
νομίζαμε δεδομένα. Ο ρομαντισμός
πλέον, βρίσκεται στις ρίζες μας και
στην διατήρηση τους.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Ακρυλικά σε καμβά, 70x80cm, 2021

Καθώς παρατηρεί κανείς τον πίνακα «Η
Άνοιξη», του Botticelli, δεν μπορεί παρά
να βρεθεί σε μια συνεχή ανακάλυψη
λεπτομερειών και μηνυμάτων που
συνεχώς εμφανίζονται. Αποφασίζει
λοιπόν ο καλλιτέχνης να προσπαθήσει
να αναπαραστήσει και να επικοινωνήσει
το συναίσθημα το οποίο μας προκαλεί η
ίδια η άνοιξη, και συνοδεύεται με όσα
αντιπροσωπεύουν οι ίδιες οι Χάριτες.

Άλλωστε, όλα όσα χρειάζεται να
ειπωθούν ορισμένες φορές, περνούν
μέσα από ένα βλέμμα.



ΖΩΗ 
ΚΑΦΕΤΖΗ
Η Ζωή Καφετζή είναι 22 ετών και γεννήθηκε το 1998 στην πόλη της 
 Ξάνθης. Αγαπούσε την ζωγραφική από μικρό παιδί. Της άρεσε να
ζωγραφίζει με μαρκαδόρους, με ξυλομπογιές, με πινέλα, από τότε
που θυμάται τον εαυτό της. Σπούδασε Τεχνολογία Τροφίμων στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Ωστόσο, δεν σταμάτησε
να ασχολείται με την τέχνη και να μοιράζεται τις δημιουργίες της
με τον κόσμο, μέσω του λογαριασμού της στο instagram. Προσπαθεί
καθημερινά να εξελίσσεται σκιτσάροντας πορτραίτα στο χαρτί και
ζωντανεύοντας στους καμβάδες αυτά που οραματίζεται. Έχει όρεξη
και πάθος και εύχεται στο μέλλον να ασχοληθεί ακόμα και
επαγγελματικά με τη ζωγραφική.



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΖΩΗ 
ΚΑΦΕΤΖΗ

ΤΟ ΠΡΙΝ
Ακρυλικά σε καμβά, 50x50cm, 2021

Παρατηρώντας τον πίνακα “Άνοιξη” του
Sandro Botticelli, το βλέμμα τραβάει η
ανδρική μορφή που ξεπροβάλει από
τον πορτοκαλεώνα και αρπάζει την
νεαρή γυναίκα. Στον πίνακα “Το πριν”, η
νεαρή γυναίκα στέκεται στα δεξιά
ανέμελη. Στο ένα της χέρι κρατάει το
πορτοκάλι, που συμβολίζει την άνοιξη,

την καρποφορία και τη γονιμότητα. Στο
άλλο της χέρι κρατάει τον κρίνο, το
σύμβολο της αγνότητας, το οποίο
εγκαταλείπει...

ΚΥΚΛΟΙ
Ακρυλικά σε καμβά, 40x60cm, 2021

Άνοιξη και πανδαισία  χρωμάτων.. ο
ουρανός, ανοιξιάτικα άνθη και τρείς
γυναικείες φιγούρες, συνδέονται
αρμονικά μεταξύ τους μέσα από τις
γεωμετρίες των σχημάτων.  Δύο κύκλοι
ως σύμβολα ζωής, ενότητας και
τελειότητας… θυμίζουν το σήμα του
απείρου, θυμίζουν τον ήλιο και το
φεγγάρι. Οι φιγούρες προσπαθούν να
ισορροπήσουν στους κύκλους…
προσπαθούν  δηλαδή να ζήσουν τη ζωή
τους και να πετύχουν τον σκοπό τους,

τον απώτερο σκοπό… την ισορροπία
των πάντων. 



ΣΟΦΙΑ
ΚΙΟΥΣΗ
Η Σοφία Κιούση είναι σπουδάστρια στο 3ο έτος του τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών
Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ. Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε αρκετές
ομαδικές εικαστικές εκθέσεις.



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΣΟΦΙΑ
ΚΙΟΥΣΗ

ΑΘΩΟΙ
Μικτή τεχνική (ξυλομπογιές, μολύβι,

μελάνι, ακουαρέλα, μαρκαδόροι
και παστέλ λαδιού) σε χαρτί
Fabriano, 50x70cm, 2021

Το έργο “Αθώοι” παρουσιάζει μία
σύνθεση βασισμένη στην ψευδαίσθηση
του ανθρώπου μετά την χρήση ουσιών
και την μετάλλαξη του περιβάλλοντος
που αντικρίζει.. Ένα τοπίο εκτός
πραγματικότητας που είναι ικανό να
τον οδηγήσει στον εθισμό. Έμπνευση
προήλθε από την χρωματική παλέτα
του έργου “Άνοιξη” του Botiicelli.

ΜΠΑΛΟΝΙΑ
Κολάζ, μολύβι και κάρβουνο,

50x70cm, 2021

Στο συγκεκριμένο έργο με τίτλο
“Μπαλόνια”, μέσω μίας
προσωποποίησης, φανερώνονται οι
διαθέσεις του κάθε ανθρώπου, σε μία
κατάσταση ασφυχτική και
συνωστισμού. Το έργο προήλθε μετά
από έμπνευση και παρατήρηση του
έργου “Άνοιξη” του Botticelli χάρη στην
ένταση που έχουν τα πρόσωπα των
μορφών του στο έργο.



ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Η Ιωάννα Μιχοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Εργάζεται στο
Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», καθώς και στο 2ο
και στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, ως Δασκάλα Εικαστικών.

Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας τα έτη 2013-2018. Παρακολούθησε το
Α’ Εργαστήριο Ζωγραφικής, εργαστήριο Σκηνογραφίας, Β́
Εργαστήριο Χαρακτικής και Κεραμικής. Έχει λάβει μέρος σε αρκετές
ομαδικές εκθέσεις, ενώ έχει πραγματοποιήσει και ατομικές
εικαστικές εκθέσεις.



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ
Ακρυλικά σε καμβά, 60x80cm, 2021

Μια μοναχική, αλλά ταυτόχρονα
αισθησιακή, παρουσία περιμένει
υπομονετικά στο ανοιξιάτικο,

ανθισμένο τοπίο τον ερχομό του
έρωτα. Μια γυναικεία μορφή που
συμβολίζει την γονιμότητα, στέκεται
αέρινη, με σκέρτσο και νάζι, σαν νύμφη
του δάσους. Η ίδια, συνδεδεμένη με τη
φύση, καταφέρνει, με ένα μόνο της
άγγιγμα και βλέμμα, να κάνει τα πάντα
γύρω της να ανθίζουν και να
αναπαράγονται. 

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ
Ακρυλικά σε καμβά, 80x100cm, 2021

Η ομορφότερη εποχή του χρόνου έχει
έρθει. Το κρύο του χειμώνα αποτελεί
πλέον παρελθόν και όλη η πλάση
γιορτάζει, καθώς αμέτρητοι άνθρωποι
ξεχύθηκαν στους δρόμους, γεμάτοι
χαρά, απολαμβάνοντας το ανθισμένο,

χρωματιστό και ειδυλλιακό τοπίο.

Χορός, ευτυχία, έρωτας, αισθησιασμός,

και αγάπη σηματοδοτούν την έναρξη
της άνοιξης.



ΠΑΝΟΣ 
ΜΠΑΚΑΣ
Ο Πάνος Μπάκας γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει κάνει πολυετή
μαθήματα ζωγραφικής δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην τέχνη της
ελαιογραφίας. Τα έργα του έχουν μια έντονα υπαρξιστική
διάσταση. Ο ίδιος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του τόσο στο
αντικείμενο όσο και στη σκιά που το περιβάλλει θέλοντας να
αναδείξει το άρρητο μυστικό της σχέσης τους. Έχει λάβει μέρος σε
αρκετές εκθέσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Έργα του
βρίσκονται σε οργανισμούς και ιδιωτικές συλλογές. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΠΑΝΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Λάδι σε καμβά, 70x50cm, 2021

Ο μύθος της Περσεφόνης αποτελεί μια
συγκλονιστική εκδοχή του παγκόσμιου
αφηγήματος που συνδέει την άνοιξη με
το ξύπνημα, το ζωντάνεμα της
φαινομενικά νεκρής φύσης. Είναι η ίδια
η ζωή που αναδύεται μέσα από τα
σπλάχνα της γης.

ΑΝΟΙΞΗ
Ακρυλικά σε καμβά, 100x80cm, 2021

Το δίπολο του μαρτυρίου και της
ελπίδας για μια νέα ζωή διαπλέκονται
κρυμμένα στη σκιά. Το εδώλιο γνωρίζει,
έχει υπερβεί και τα δύο, έχει κερδίσει το
δικαίωμα της μακαριότητας.



ΜΑΡΙΟΣ
ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ
Ο Μάριος Τυροπώλης σπούδασε στο Τμήμα Καλών Τεχνών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε
αρκετές ομαδικές εκθέσεις.



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΜΑΡΙΟΣ
ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ

GENESIS

Ακουαρέλα σε καμβά, 100x80cm,

2015

Η άνοιξη κατέχει μια ομορφιά που ο
άνθρωπος θεωρεί ότι του ανήκει, ο
τοίχος διαφωνεί κάθετα.



ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΑΚΑΡΟΥ
Η Δήμητρα Φακάρου σπούδασε Εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας (ΑΣΚΤ) και Κοινωνιολογία στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Από το 2016

που αποφοίτησε έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκθέσεις ενώ έργα
της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Στην τέχνη την κεντρίζει το
παράδοξο, η ανατροπή και η μελέτη των αντιθέσεων ενώ είναι
λάτρης του πειραματισμού, της αξιοποίησης του τυχαίου όσο και
της συνειρμικής, ενστικτώδους δημιουργικής διαδικασίας που
ωθείται από το υποσυνείδητο σε συνδυασμό με συνειδητές
διαδικασίες.



ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΑΚΑΡΟΥ

A SURREAL FLOWER

Μαρκαδόροι σε καμβά, 60x50cm,

2021

Τα έργα αυτά είναι συνέχεια σειράς που δημιουργήθηκε το 2020, κατά το ξεκίνημα
των lockdown. Οι μαρκαδόροι σαν υλικό αποτέλεσαν για τη δημιουργό, μετά από
χρόνια, μια φυσική ανάγκη και αντίσταση στη ρευστή και επισφαλή πραγματικότητα
της πανδημίας με τη σταθερότητα και την καθαρότητα τους. Τα θέματα σουρεαλιστικά
εμπνευσμένα, κυρίως από φυτικά μοτίβα, αναζητώντας και προσμένοντας την
προσωπική και συλλογική “Άνοιξη” μετά από αυτή την κοινωνική και υγειονομική
δοκιμασία. Τα έργα αυτά, εμπνευσμένα πλέον και από το έργο του Botticelli,

αναδεικνύουν την άνθιση, τη γονιμότητα και τον ερωτισμό, συνδέοντας εικόνες από
άνθη στην ακμή τους με αναπαραγωγικά μέρη του σώματος.

BLOOM

Μαρκαδόροι σε καμβά, 70x100cm,

2021



ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

WEBSITE

www.culture365.gr

FACEBOOK

@culture365

TWITTER

@culture365_gr

INSTAGRAM

wwwculture365.gr

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

WEBSITE

www.skouras.gr

FACEBOOK

@domaineskouras

TWITTER

@DOMAINESKOURAS

INSTAGRAM

skourasdomaine

YOUTUBE

Domaine Skouras

PINTEREST

DOMAINE SKOURAS

https://www.culture365.gr/
https://web.facebook.com/culture365
https://twitter.com/culture365_gr
https://www.instagram.com/wwwculture365.gr/
https://www.skouras.gr/el/
https://web.facebook.com/domaineskouras/
https://twitter.com/DOMAINESKOURAS
https://www.instagram.com/skourasdomaine/
https://www.youtube.com/user/DOMAINESKOURAS
https://gr.pinterest.com/DomaineSkouras/_created/
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