




«Αἰδώς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί»
Ομήρου Ιλιάδα,Ραψωδία Ε΄, στίχος 787

Oμηρική επίπληξη του Αίαντα προς τους Αργείους για το μειωμένο ηθικό 
τους έναντι των Τρώων (αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι.  Ιλιάς Ο 502), 
μας υπενθυμίζει τη σημασία της αιδούς (της ντροπής) ως συναισθηματικής 

βάσης στους κοινωνικούς δεσμούς. 
Σε ποιον δεν είναι γνωστό το συναίσθημα τού να βυθίζεσαι από ντροπή; 
Η ντροπή είναι ένα από τα πιο βασικά δυνατά ανθρώπινα συναισθήματα 

που όλοι μας αισθανόμαστε αλλά προτιμούμε να το αγνοούμε. 
Εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, όπως χαρακτηριστικά καταφαίνεται και 
στην παρούσα εικαστική έκθεση του 4ου διακαλλιτεχνικού Φεστιβάλ Open 

Nights, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο KOTES 
powered by BOOZE COOPERATIVA από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου, σε όλους 

τους χώρους του, με θέμα την Αιδώ.  
Το φεστιβάλ εστιάζει στη σχέση της έννοιας της αιδούς με το σώμα, τις 

ατέλειες, την τρέχουσα ηθική, την ταυτότητα και την κοινωνική εικόνα, ενώ 
ζητά να διερευνήσει την σχέση ελευθερίας και εξουσίας στη διαμόρφωση 

μιας ταυτότητας και μιας αυθεντικής ύπαρξης. 

Η εικαστική ομαδική έκθεση περιλαμβάνει έργα ποικίλων μέσων, ζωγραφι-
κά, γλυπτά, εγκαταστάσεις, video και φωτογραφίες, τα οποία αντιμετωπί-

ζουν το θέμα της αιδούς. Επιχειρεί να ρίξει φως σε εικόνες που προκαλούν 
ντροπή, τις οποίες η κοινωνία προτιμά να αγνοεί, αφορά τους ανθρώπους 

και τη σχέση τους με τη κοινωνία: τους κανόνες, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις 
και τις επιθυμίες. Οι συμμετέχοντες εικαστικοί με τα έργα τους δοκιμάζουν 
τα όρια της ντροπής, αυτού του τόσο δυνατού ανθρώπινου συναισθήματος 

και εξερευνούν αυτό το οικείο αλλά ανεξιχνίαστο φαινόμενο.

Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου - Επιμελήτρια - Μουσειολόγος
Ρούλα Καραφέρη - Καλλιτεχνική διευθύντρια Open Nights Festival





Αντώνης Βάθης (Αθήνα)
                                                                                                                                                                                            
«Βαθοσκαρ ηδονής»
Κατασκευή Λουκάς Λουκίδης, Ζωγραφική Αντώνης Βάθης,
18 εκ. ύψος, 3,5 εκ. διάμετρος.                                                                                                                 
«Πρωινή ζαρτιέρα»
Εφημερίδα που βγαίνει ,  2 x 1 περίπου.
 «Γλωσσοσταύρισμα»
5 x Α4

Βιογραφικό
Ο Αντώνης Βάθης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1975, σπούδασε γλυπτική στην ΑΣΚΤ (εργαστήρι Γ. 
Λάππα) και χαρακτική (εργαστήρι Λ. Βιδάλη). Έχει στο ενεργητικό του μια σειρά ατομικών εκθέσεων 
και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές. Μεταξύ άλλων ασχολείται επί 26 χρόνια με τις επιρροές του 
Αντωνέν Αρτώ στην τέχνη του 20ου αιώνα. 



Κώστας Βαρνάς (Λάρισα)
 «Οργασμός Ι & ΙΙ»
ζωγραφική

Εικαστική τομογραφία ενός οργασμού...                                                                                       
Από τη πρώτη-πρώτη στιγμή, που δυο ετερώνυμοι πόλοι, δυο γραμμές, έλκονται “τυχαία” στα πεπε-
ρασμένα όρια ενός κάδρου ή μιας ζωής και το πανάρχαιο“παιχνίδι” ξαναρχίζει... Σαν να’ναι η πρώτη 
φορά, που από το Έρεβος ξεπροβάλει Κόσμος. Σαν να’ναι η πρώτη φορά που το προαιώνιο ρίγος, 
διαπερνάει με σπασμούς ηδονικούς τον πηλό, τον κάνει σώμα...  Ως την αόρατη, με μάτια ανοιχτά, 
μαγνητική καταιγίδα, που ξεσπά κάτω απ΄τη σκοτεινή μαρμαρυγή του πυρήνα ... Κορύφωση! Και τότε, 
μορφές αλλόκοσμες , πλάσματα βενθικά, πρωτεϊκά, αυτόφωτα, φωτίζονται για κλάσματα δευτερολέ-
πτου πριν χαθούν ξανά, πίσω στα ανεξερεύνητα βάθη της λιμπιντικής αβύσσου ...

Βιογραφικό
Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Μέλος της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδος. Έχει 
στο  ενεργητικό του 24 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής  και περισσότερες από 50 ομαδι-
κές σε Ελλάδα και εξωτερικό.  Έργα του εκτίθενται σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους σε 
Ελλάδα, Γερμανία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ΗΠΑ. Σκηνογράφησε  αρκετές θεατρικές παραστάσεις 
όπερες και κινηματογραφικές παραγωγές.  Επιμελήθηκε τη διακόσμηση και την κατασκευή σε πάρα 
πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Βαγγέλης Βλαχοδήμος (Λάρισα)
«Εκμαγείο»
πάστα χαρτιού

Στο  «Εκμαγείο» χρησιμοποιώ πάστα χαρτιού (papier mache) για να δημιουργήσω το πορτραίτο της 
ντροπής, κρυμμένο από όλους, ένα πορτραίτο που είναι μια χάρτινη αυτοπροσωπογραφία μου του 
1992.
Βαγγέλης Βλαχοδήμος
Νοέμβριος 2019  

Βιογραφικό
Ο Βαγγέλης Βλαχοδήμος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1963. Παρακολούθησε Γλυπτική στην ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI στην Φλωρεντία το 1983 με καθηγητή τον G. CARPIGIANNI. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. 
Αθήνας από το 1984 μέχρι και το 1989, με δασκάλους, στη Γλυπτική τον Γ. Νικολαΐδη και βοηθό τον Θ. 
Παπαγιάννη, στην Σκηνογραφία τον Β. Βασιλειάδη, στην Ιστορία της Τέχνης την Μ. Λαμπράκη-Πλάκα, 
Φιλοσοφία της Τέχνης τον Π. Χριστοδουλίδη, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής τον Σ. Κονταράτο και Αρχι-
τεκτονικό Σχεδιασμό τον Καυταντζόγλου και Ψυχολογία Παιδαγωγικά τον Αφεντάκη. Αποφοίτησε με 
Άριστα 30/30 το 1989. Παρουσίασε τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στη Λάρισα.



Άρτεμις Διαμαντή, Θεόδωρος Καρκα-
τσέλας (Λάρισα)
«HumanSpiece»
εγκατάσταση 
Μουσική: Chopin “Nocturne Op. 9 No. 1”
Σχεδιασμός ήχου: Θεόδωρος Καρκατσέλας

Άνθρωπος. Κοινωνικό ον από τη φύση του επι-
ζητά να εξελίσσεται συνεχώς. Από κυνηγός έγινε 
κοινωνικό μέλος, συνεχίζοντας τον αλληλοσπα-
ραγμό με πιο εξευγενισμένο τρόπο. Ο ισχυρό-
τερος κατατρώει τους υπόλοιπους. Όσοι είναι 
ικανοί να αισθανθούν τη ντροπή της εξέλιξής 
μας, αφήνονται να αφανισθούν. Οι πιο τολμηροί 
αυτοκαταστρέφονται.

Βιογραφικό
Η Άρτεμις Διαμαντή γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπού-
δασε Ζωγραφική στην σχολή Εικαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο 
Ζ’ εργαστήρι Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ με καθηγητή 
τον Γ. Λαζόγκα. Παρακολούθησε το πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών στην ‘’Ψυχική Υγεία’’ του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει 
λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στη Λάρισα, 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έργα της έχουν αποσπά-
σει βραβεία.

Ο Θεόδωρος Καρκατσέλας γεννήθηκε στη Λάρισα. 
Eίναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπου-
δών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση 
Μουσικής Σύνθεσης. Το μουσικό και ερευνητικό 
του ενδιαφέρον στρέφεται στην ακουσματική 
(ηλεκτροακουστική) μουσική και εστιάζει στο 
ηχητικό φάσμα, το ηχόχρωμα και τον ηχητικό 
χώρο. Μουσική του έχει αποσπάσει βραβεία σε 
διεθνείς διαγωνισμούς και έχει εκτελεστεί σε 
συναυλίες/φεστιβάλ στην Ελλάδα, Ευρώπη και 
Αμερική.



Κορνήλιος Διαμαντόπουλος (Αθήνα)
«Μονοσέλιδο Comic Ι & ΙΙ»

Βιογραφικό
Έχει κάνει κυρίως  μουσικές και εικαστικές σπουδές.
Σπούσασε σύνθεση και σχέδιο με τους Γ. Δρόσο και Β. Βλαχόπουλο. 
Έχει κάνει δημοσιεύσεις και εικονογραφήσεις (κόμικς σχέδια) σε περιοδικά όπως Βαβέλ, Παρά Πέντε, 
Νέο Επίπεδο, Μελωδία κ.ά.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ανάλογου περιεχομένου σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 
Είναι συνθέτης με συνεργασίες μουσικολογικού, μουσικογραφικού και δημοσιογραφικού περιεχομέ-
νου και εκτενή σχετική έρευνα. Από το 2002, το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στα λεξικά Ελλήνων 
Συνθετών. 



Κωνσταντίνος Δουλούδης (Λάρισα)
 «Καμιά φορά, Κατερίνα Γώγου»
2018, μελάνι σε χαρτί, 30 x 40 εκ.
 «O Διάλογος»
λάδι σε καμβά,  40 x 50 εκ.

Η αιδώς είναι μια αρετή που διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ τάξης και αταξίας, επιβάλλει την αρ-
μονία και είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας. Είναι αυτή η έννοια που καθορίζει 
την ηθική συνείδηση κρύβοντας μέσα της συναισθήματα συστολής και ντροπής. Αποκτώντας πλέον 
αρνητική χροιά με αισθήματα φόβου και αποτρεπτικό χαρακτήρα, ταυτόχρονα είναι και προτρεπτική 
για την ορθή λειτουργία ενός συνόλου. Αντιθέτως η έλλειψη της αιδούς οδηγεί σε αλαζονική συμπερι-
φορά, έννοια δισυπόστατη που γεννήθηκε με σεβασμό και κατέληξε στις ημέρες μας να είναι η ντρο-
πή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την έννοια της ομορφιάς. Αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα που 
δεν μπορεί να υπάρξει από μόνη της αλλά χρειάζεται απαραίτητα την ασχήμια και την παραδοξότητά 
της. Μέσα από αυτά τα δύο πηγάζει το ωραίο, καθώς σύμφωνα με τον Πλωτίνο πρέπει να καταδιώξει 
κανείς την εσωτερική ωραιότητα από αυτό που αντικρίζει και όχι μόνο το πρόσωπό του γιατί αυτό 
μπορεί να είναι άσχημο, αλλά να παραβλέψει κάθε εξωτερική μορφή και να κοιτάξει την αλήθεια. Η 
αλήθεια πη γάζει από εμάς τους ίδιους, τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας, τις σκέψεις μας και όλα βρί-
σκονται στο μυαλό μας. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία, η εικόνα να συμβαδίζει με αυτό που μας προτεί-
νεται ή να διατηρήσουμε τις επιλογές μας και την ελευθερία μας; Άραγε τι είναι ωραίο και τι όχι, ποιος 
το καθορίζει; Μήπως το μυαλό είναι το οχυρό μας και πρέπει να αντισταθούμε στην πολιορκία που 
δεχόμαστε από τον καταιγισμό προτύπων και ιδεών…

Βιογραφικό 
Ο Κωνσταντίνος Δουλούδης είναι απόφοιτος του τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέ-
χνης με κατεύθυνση στα Εικαστικά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με πλήρη τίτλο «Σχεδίαση 
Δια δραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων». Από το 2016 είναι φοιτητής στο τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών με κατεύθυνση στη ζωγραφική. Δια-
θέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.



Μπάμπης Καραλής (Αθήνα)
 «Santa Benglis»
100 x 100 x 80 εκ.

Το έργο αποτελεί μια αναφορά στις γυμνές φωτογραφήσεις με διπλό πέος της Benlis τη δεκαετία του 
’60. Προσπαθεί να αναζητήσει τα όρια του ιερού του ανίερου και των ενδιάμεσων τόπων. Τη σχέση 
της φόρμας – συμβόλου και του περιεχόμενου – δόγματος. Το ανεπίκαιρο του λόγου  των Γραφών ως 
γλώσσα και ως περιεχόμενο. Την πλάνη της ανάγκης μιας ανώτερης δύναμης από την ελευθερία. Την 
πλάνη της ίδιας της υλικότητας του έργου ως επίχρυσο στιλβωτό πέος – σταυρός. 

Βιογραφικό
Ο Μπάμπης  Καραλής γεννήθηκε το 1963 στην Ήπειρο. Σπούδασε στη Νομική και την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ 
των οποίων, “Canis canem non est”, Cheapart gallery 2016, The 5th Beijing International Art Biennale, 
China 2012, ART-ATHINA 2013, (περίπτερο  Cheapart), Künstlerhaus, Vienna, “Boiling point”, Kunstwerk  
Loods 6,  Amsterdam ,Sokakta Senlik 3, 3o Street Art Festival, Istanbul 2007, Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Δράμας 2007, 4η Μπιεννάλε Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη,  4η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗ-
ΝΑΣ 2013 AGORA, ARTmART 3 – cheapart in Wien, Künstlerhaus,Βιέννη, Ελληνοαμερικανική Ένωση, 
«PROKAT», The Nunnery Gallery, Λονδίνο, Shape Open 2013, ΙΜΑGO MUNDI, Benetton Collection, 
ARTWALL Project Space , “Αmen”,  flat1,Vienna, “Powerfool”. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.



Zalina Z. Khestanova (Ρωσία) 
“The Withdraught”
λάδι σε καμβά, 90 x 60 εκ.

Το έργο μου “The Withdraught” απεικονίζει έναν νεαρό άνδρα σε μία στιγμή μεγάλου προβληματι-
σμού, ευαισθησίας και αυτογνωσίας.

Βιογραφικό
Ερχόμενη από μία αυστηρά ρεαλιστική σχολή της Ρωσίας η Ζαλίνα Κεστανόβα έχει καθιερωθεί ως 
ζωγράφος στην Ελλάδα όπου ζει τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2016 εξελέγη μέλος του 
Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών. Η ίδια έχει πραγματοποιήσει πολλές επιτυχημένες  ατομικές εκθέσεις, 
όπως έχει λάβει μέρος και σε ομαδικές με την ίδια επιτυχία



Αστέρης Λάσκαρης (Λάρισα)
«Χωρίς τίτλο Ι»
2018, ακρυλικό και χαρτί σε μουσαμά, 90 x 100 εκ.
«Χωρίς τίτλο ΙΙ»
2018, ακρυλικό και χαρτί σε μουσαμά, 90 x 100 εκ.

Με ακρίβεια στην σχεδιαστική και ζωγραφική απόδοση και σε ασπρόμαυρους τόνους ο Αστέριος 
Λάσκαρης διαπραγματεύεται τη γυμνή γυναικεία ανθρώπινη φιγούρα στα έργα της έκθεσης. Τα δύο 
ξαπλωμένα πορτραίτα γυναικών, ιδωμένα από μία πολύ ιδιαίτερη οπτική γωνία, εντάσσουν αυτόματα 
τον θεατή κοινωνό και συμμέτοχο και όχι απλώς παρατηρητή τους. Υπερβαίνοντας τα όρια της κλα-
σικής αναπαράστασης αλλά και της μοντέρνας αφαίρεσης, οι γυναικείες φιγούρες αποτυπώνουν με 
εξαιρετικά εκφραστικό και υπαινικτικό τρόπο την σχέση του σώματος με την ντροπή. 

Επιμέλεια: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου, (Επιμελήτρια - Μουσειολόγος)

Βιογραφικό 
Ο Αστέριος Λάσκαρης γεννήθηκε στη Λάρισα το 1974 .Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Λέτσε της Ιταλίας, με ειδικότητα ζωγραφική. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκ-
θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές. Ζει και 
εργάζεται στη Λάρισα. Συνεργασίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα  /  Μουσικό 
Σχολείο Λάρισας / Studio D’Arte Cannaviello / Galleria d’ arte « IL SEGNO « / Αccademia di belle arti di 
LECCE / Galleria d’ arte «CUBA D’ ORO».



Zeger Reyers (Ολλανδία)
 «Onder-ons»
εγκατάσταση/υφάσματα καλυμμάτων στρωμάτων

Το έργο “Onder-ons” (Private business/ Ιδιωτική υπόθεση) είναι ένα μόνιμο και συνεχώς εξελισσόμενο 
έργο το οποίο αποτελείται από μία σειρά από μικρούς πίνακες, φτιαγμένοι από την ίδια τη ζωή. Εστιά-
ζοντας στους λεκέδες και στα στίγματα πάνω σε γυαλιστερά ευμετάβλητα καλύμματα στρωμάτων που 
βρίσκω και συνεχίζω να βρίσκω στους δρόμους. Ιδιωτική υπόθεση, είναι η ακριβής μετάφραση από τα 
ολλανδικά της έκφρασης «Onder-ons» που σημαίνει «κάτω από εμάς», «ας το κρατήσουμε μεταξύ μας».

«Τhe potato eaters»
εγκατάσταση 500 κιλά πατατάκια καλύπτουν μια τραπεζαρία 12 ατόμων.

Η αφθονία μαζί με τη δημοτικότητα των φθηνών και ανθυγιεινών φαγητών...
Zeger Reyers (Χάγη, Ολλανδία)
Νοέμβριος 2019

Βιογραφικό
Ο Zeger Reyers ζει στην Χάγη της Ολλανδίας, έκανε σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ρότερ-
νταμ (Art academy Rotterdam), έχει κερδίσει βραβεία (SCOPE Art Foundation Award 2012 & Ouborg- 
price Artcouncil Den Haag 2017), έχει εκθέσει και είναι καλεσμένος λέκτορας σε όλο τον κόσμο. Έργα 
του υπάρχουν σε μουσεία και συλλογές στην Ολλανδία, Βέλγιο και Τουρκία. 
http://www.zeger.org



Ιφιγένεια Σδούκου (ποίηση: Στέλλας Νταβαρούκα) (Λάρισα)
«Artist’s book»
μολύβια ακουαρέλας, χαρτί και κλωστή πάνω σε χαρτί ακουαρέλας, 37 x 60 εκ. 
 «Οι μάσκες»
είναι ποίημα της Στέλλας Νταβαρούκα (ανέκδοτο).

Αντί να στεκόμαστε απέναντι στη ντροπή κριτικά, έχουμε την τάση να αποφεύγουμε να εξετάσουμε 
προσεκτικά τη φύση και τις εκδηλώσεις της. Το να νιώθεις ντροπή είναι μια πράξη αυτοδιαγραφής, εί-
ναι μια επίδραση που ρυθμίζει την προσαρμογή στα κοινωνικά πρότυπα. Μπορεί να βιωθεί ως συλλο-
γικό συναίσθημα, στο οποίο ενσταλάζεται επίσης συλλογικά και η ενοχή κι έτσι η ντροπή γίνεται όπλο 
στα χέρια της εξουσίας, για να κρατά ανήμπορους και αδρανείς, βυθισμένους στη σιωπή και τη δυστυ-
χία τους ταπεινωμένους. Με ποιο σχήμα και γράμμα περιεγράφηκε η ντροπή, τι χρώμα έχει, ποιο είναι 
το  σύμβολο της; Ποια διακριτικά απαιτήθηκε να φοριούνται από συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα για 
λόγους δημόσιας ταπείνωσης και εξοστρακισμού; Η ντροπή μπορεί να έχει διαφορετικές πολιτιστικές 
εκφάνσεις, αλλά γίνεται κατανοητή παγκοσμίως. Χρησιμοποιήσαμε ως μέσο έκφρασης τη μορφή του 
βιβλίου, οικείο και στις δυο μας, που επιτρέπει να δημιουργήσουμε αφηγήσεις εξερευνώντας πτυχές 
της ιστορίας κι επιχειρώντας να άρουμε τα πέπλα της σιωπής, τη σκιώδη πλευρά των κοινωνικών σχέ- 
σεων, τα κρυμμένα συναισθήματα, τα ταμπού. Η ποίηση και τα εικαστικά  περιγράφουν τις αποχρώ-
σεις μιας συνεργασίας εκτός των συμβατικών κανόνων, με ένα ευρύ φάσμα αλληλεπιδράσεων μετα-
ξύ των τεχνών. Με σκίτσα, στίχους, υφές, λέξεις και χρώμα προσεγγίζουμε το θέμα της αιδούς στις 
πολλές διαστάσεις του. Το «Artist’s book» είναι ένα μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης που χρησιμοποιεί τη 
μορφή ή τη λειτουργία του βιβλίου ως εικαστικό μέσο. Αυτό το «βιβλίο» προορίζεται να αγγιχτεί και 
να ξεφυλλιστεί, αν και ένα εικαστικό έργο συνήθως μπορείς μόνο να το κοιτάς.

Βιογραφικό 
Η Ιφιγένεια Σδούκου σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας. 
Έχει παρουσιάσει έργα της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2017 
απέσπασε το βραβείο της 6ης τριενάλε  of Tapestry Novi Sad στη Σερβία. Έργα της βρίσκονται στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης του Δήμου Αθηναίων και σε ιδιωτικές συλλογές. Συνεργάστηκε σαν 
εικονογράφος με τον εκδοτικό οίκο «Ανέμη». Σχεδίασε αφίσες και εξώφυλλα δίσκων. Ζει και εργάζεται 
στην Λάρισα.

Βιογραφικό
H Στέλλα Νταβαρούκα γεννήθηκε στην Λάρισα και αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κάποια ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί 
σε λογοτεχνικά περιοδικά και το 2012 εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Τα ευτυχισμένα κολυ-
μπρίν». Πήρε μέρος με ποιήματα της, σε συνεργασία με την Ιφιγένεια Σδούκου, σε εικαστικές εκθέσεις 
: Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκης Λάρισας «Κ. Κούμας» 2018, “Rooms” Γκαλερί Καππάτος 2018, Μουσείο 
Χατζημιχάλη Αθήνα, 2016.

Επιμέλεια: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου, (Επιμελήτρια - Μουσειολόγος)



Λία Σταμοπούλου (Αθήνα) 
«Ερωτικά I, II,ΙΙΙ» 
κάρβουνο σε χαρτί 

Η αιδώς, ως το ύπατο κριτήριο αυτής της έκθεσης, μάς επιτρέπει να διευρύνουμε αλλά κυρίως να διε-
ρευνήσουμε σημαντικές «παρακείμενες» θεωρήσεις. Και μια από αυτές είναι η ένταση του υπαινικτι-
κού λόγου. Όλες, μα όλες, οι εξπρεσιο νιστικές αποδόσεις, ακριβώς επειδή βασίζονται σε μια αναίρεση 
του ακριβώς προσδιορισμένου, συνδιαλέγονται με το αδιόρατο και με το υφέρπον. Οι πίνακες της 
Λίας Σταμοπούλου, υπακούοντας σε μια τεχνοτροπία ομόλογη με το ύφος που έχει επιλέξει, επιδιώκει 
να αποτυπώσει, κατά έναν εξαιρετικά εκφραστικό τρόπο, όλα όσα θα ήθελε να δηλώσει, χωρίς απαραί-
τητα αυτό να δίνεται με όρους ακριβολογίας. Υπαινισσόμενη και αφαιρώντας όλα τα επιπλέον, όλα τα 
επιμέρους, όπως και όλα τα δευτερεύοντα, επιτυγχάνει να αποκρυσταλλώσει, με τη δύναμη που δίνει 
στις βασικές γραμμές της σύνθεσής της, εκείνα τα ζωτικά στοιχεία που θα ήθελε να υπογραμμίσει. Υπό 
την έννοια αυτή, τα έργα που παρουσιάζονται εδώ, είναι οι par excellence πραγματολογικές πιστοποι-
ήσεις ότι πράγματι, κατά ευφάνταστο και ευφυή τρόπο, επιτυγχάνουν να συναφορούν στην αιδώ.
Κωνσταντίνος Μπάσιος, (Ιστορικός / Κριτικός Τέχνης & Αρχιτεκτονικής)
Νοέμβριος 2019

Βιογραφικό
Η Λία Σταμοπούλου, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-
χνών Αθηνών, εργαστήρια: Νικολάου, Μαυροΐδη, Μυταρά και Κοκκινίδη. Έχει παρακολουθήσει σεμινά-
ρια στο Central St. Martin’s, Center of Art “City Lit”, London. Από το 1989 έως σήμερα έχει πάρει μέρος 
σε μια μεγάλη σειρά εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τελευταία ατομική της έκθεση, από την 
οποία προέρχεται και το έργο «Η σκιά του δράκου» έγινε τον Νοέμβρη του 2017 φιλοξενούμενη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.



Κωστής Τσιάχας (Λάρισα)
«Πέπλο / Techno Civic 1.0»
Digital Film, CGI Animation, Color, Loop, 09’18’’, Produced by Industrial Tomato Studio, Courtesy of the 
artist and MV+SD Foundation 

Το αστικό τοπίο είναι το υλοποιημένο σύνολο των πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών των δημιουρ-
γών του. Η αστική εμπειρία μας είναι ταυτόχρονα και εμπειρία προσωπική. Άλλοτε η σύμπλευση μας 
με το αξιακό σύστημα που η πόλη αντανακλά είναι απόλυτη. Το βλέμμα μας ακτινοβολεί. Άλλοτε πάλι, 
η παραβίαση των πολιτιστικών ή των κοινωνικών αξιών, μας εξαναγκάζει να χαμηλώσουμε το βλέμμα 
μας. Από ντροπή το πέπλο πέφτει. Η Βίντεο Εγκατάσταση «Πέπλο / Techno Civic 1.0» είναι η αντανά-
κλαση της πόλης. Άλλοτε ντροπή κι άλλοτε σεβασμός. Ρίχνουμε το πέπλο ή το σηκώνουμε. Το Λαρισα-
ϊκό αστικό τοπίο, αυτό το ιδιαίτερο μείγμα ελλειμματικού στρατηγικού σχεδιασμού και υπερτροφικού 
τακτικού αυτοσχεδιασμού, είναι το υπόβαθρο όπου ένα καίριο ζήτημα κοινωνικής συνεννόησης 
αναδύεται: η οριοθέτηση του Δημόσιου και του Ιδιωτικού. Χωρικά, Αξιακά, Πολιτισμικά. Αυτή είναι η 
συνθήκη κι αυτό το έναυσμα ενός προβληματισμού που χρειάζεται να διερευνηθεί για την διαμόρφω-
ση μιας αυθεντικής αστικής ταυτότητας.
Κωστής Τσιάχας
Νοέμβριος  2019 

Επιμέλεια: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου, (Επιμελήτρια - Μουσειολόγος)

Βιογραφικό 
Ο Κωστής Τσιάχας γεννήθηκε στη Λάρισα, σπούδασε στο Μιλάνο visual design, είναι συγγραφέας και 
υπότροφος από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού / Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ως πρωτοεμφανιζόμενος 
Έλληνας συγγραφέας. Βίντεο - εγκαταστάσεις του έχουν προβληθεί στη Λάρισα (Λίντο Οργανισμός, 
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα) και στο Μιλάνο (Inside Out space). Ανέπτυξε 
τη θεωρία του για τη σύνδεση μεταξύ της δημόσιας τέχνης και του αστικού τοπίου στο πλαίσιο της 
μεταπτυχιακής εργασίας του με τίτλο Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη του τμήματος Αρχιτεκτόνων - 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 



Απόστολος Ζερδεβάς (Αθήνα)
«Corpus of Images»
φωτογραφία

Η σειρά «Corpus of Images» προσπαθεί να ερευνήσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που επι-
βάλλει ο συνδυασμός / συγχώνευση σε μια εικόνα εικόνων  που σχετίζονται με πολεμική και τρομο-
κρατική προπαγάνδα και του θηλυκού γυμνού σώματος. Αυτή η αντιπαραβολή των εικόνων προσπα-
θεί να αμφισβητεί τόσο τον τρόπο προβολής  του σώματος και της βίας  στον σύγχρονο κόσμο των 
μέσων ενημέρωσης όσο και τα όρια του φωτογραφικού μέσου.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία στην Σχολή Focus και συνέχισε της σπου-
δές του στην Αγγλία, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στην τέχνη από το Chelsea College of Art and 
Design. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις σε χώρους τέχνης και μουσεία, όπως το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, η 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, το ICA στο Λονδίνο, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης και αλλού. Από το 2003 διδάσκει στην Σχολή Focus με τη χρήση αυτών των εντελώς διαφορετι-
κών / διακριτών εικόνων.



Αλέξανδρος Κατσής (Αθήνα)
«Χωρίς Τίτλο»
φωτογραφία

Στο άνυδρο σύμπαν της ετεροκανονιστικής πατριαρχίας το σώμα γίνεται ο υλικός κόμβος συνάθροι-
σης πολιτισμικών επιταγών και ασφυκτικών νουθεσιών για το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Ένα πε-
ριφραγμένο στρώμα δέρματος που σκεπάζει την επιθυμία και στάζει ντροπή. Δεν είναι στατικό όμως. 
Ταλαντώνεται ανάμεσα στη συμμόρφωση και την ανυπακοή και σ’ αυτή τη χιμαιρική διαδρομή αποκά-
λυψης ιχνηλατεί τα ψήγματα μιας αλήθειας κυτταρικής και μεταμορφωτικής. Από ξένο γίνεται οικείο, 
από μιαρό αγαπημένο, από ενοχικό λαμπερό. Η στιγμή που διαρρηγνύεται η περίφραξη είναι η ενσώ-
ματη εμπειρία της υποκειμενοποίησης.Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Αβραάμ Βροχίδης, ακτιβιστής 
του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και του body positivity.

Βιογραφικό
Ο Αλέξανδρος Κατσής γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Από το 2007 εργάζεται ως φωτογράφος. Το 2011 
ήταν ο επίσημος φωτογράφος των Special Olympics International. Εργαζόταν στο φωτογραφικό πρα-
κτορείο Fosphotos έως 2014 και από τότε μέχρι και σήμερα φωτογραφίζει για το VICE. Η δουλειά του 
έχει δημοσιευτεί σε πολλά ελληνικά και διεθνή Μέσα, μεταξύ των οποίων: VICE, Βήμα της Κυριακής και 
ΒΗΜΑγκαζίνο, Lifo, Protagon, Politico, Independent, Associated Press, Buzz Feed, Lens Culture κλπ. Έχει 
πάρει βραβεία απο διεθνείς διαγωγισμούς και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.



Αλεξάνδρα Μασμανίδη (Αθήνα)
 «Aιδοίο ή αιδώς»
φωτογραφία
«Η Εδέμ των αναιδών»
φωτογραφία

Βιογραφικό
Η Αλεξάνδρα Μασμανίδη γεννήθηκε το 1990 στη Αθήνα και  είναι απόφοιτη του τμήματος φωτογρα-
φίας και οπτικοακουστικών τεχνών στο ΤΕΙ Αθήνας. Η δουλειά της καταπιάνεται με το τοπίο, τόσο το 
αστικό όσο και το φυσικό και την αλληλεπίδραση του με τον άνθρωπο. Έχει βιωματικό χαρακτήρα και 
παίρνει συχνά τη μορφή ντοκιμαντέρ. Στόχος της είναι να μεταφέρει αυτή την αίσθηση ανακάλυψης 
του άλλου και της οικειότητας που δημιουργείται. Τα έργα της αναπτύσσονται συχνά στο πλαίσιο του 
δώρου-αντίδωρου και αποτελούν μέρος της αλυσίδας ανταλλαγής και αλληλεξάρτησης που χαρακτη-
ρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις.
Το 2017 συμμετείχε στην έκθεση  “One Elite now” στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.
Το 2018 συμμετείχε στη Μπιενάλε της Αθήνας με δυο έργα για το πρότζεκτ CFRO - Civil Financial 
Regulation Office της  collectiva PENG!
Το 2019 έκανε την πρώτη της ατομική έκθεση με τίτλο ‘‘Closure’’ στο Sub Rosa Space, Aθήνα.



Δήμητρα Παπαγιάννη (Λάρισα)
«Ανοίκειο» (Still life)
μικρογλυπτική, φωτογραφία

Δημιούργησα  ένα εφήμερο γλυπτό που λειτουργεί ως αναπαράσταση της σύγχρονης εκδοχή της 
αιδούς. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτά τα υλικά (πλαστικό/σατέν) ώστε να λειτουργούν ως ση-
μειωτικό σχόλιο των στερεοτυπικών εκδοχών του γυναικείου σώματος, της ντροπής και της βίας στο 
πλαίσιο του κινήματος don’t accept it. 

Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια στην εκτέλεση της παρούσας δουλειάς την ψυχολόγο ψυ-
χοθεραπεύτρια Βασιλική Μπάνη και την Ρούλα Καραφέρη για την πρόσκληση.

Βιογραφικό
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1989, μεγάλωσα στο Καρπενήσι και τα τελευταία χρόνια ζω μόνιμα στην 
Λάρισα. Η πρώτη μου ατομική έκθεση («Ο κόσμος, κάτω»)έγινε το 2016 στην Αθήνα και έκτοτε έχω 
συμμετάσχει σε 3 συλλογικές εκθέσεις φωτογραφίας. Το 2017 είχα συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο 
Κέδρος. Επίσης, δημοσιεύσεις σε περιοδικά (Φωτογράφος, Οροπέδιο, Θράκα, Θεσσαλικές Επιλόγές, 
Aναγνώστης, Πεζοδρόμιο) και εφημερίδες (ΕφΣυν, Ελευθερία, Ευρυτανικά Νέα). 



Άγγελος Χριστοφιλόπουλος (Αθήνα)
«Relief» / «Ανακούφιση»
φωτογραφία

Από μια σειρά φωτογραφιών του 2005, η Μαρκέλλα έγινε κεντρικό θέμα στην Carte Blanche, μια ομα-
δική έκθεση φωτογραφίας στο Booze Cooperativa το 2005. Η κεντρική ιδέα ήταν η διαφορετικότητα 
και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Η Μαρκέλα μετά από την επέμβαση αλλαγής φύλου 
αγαπάει τον εαυτό της και το πρώτο συναίσθημα μετά την εγχείρηση είναι μια μεγάλη ανακούφιση 
που επιτέλους μπορεί να απολαύσει τη ζωή της με τον τρόπο που θα ήθελε να αισθάνεται. Αυτή ακρι-
βώς η διαφορετικότητα ήταν που οδήγησε την Μαρκέλα να κάνει αυτή την επέμβαση. Και με τα λόγια 
της Μαρκέλας: «Ήθελα τα παιδιά να με πλησιάσουν με σεβασμό, καταλαβαίνοντας τον αγώνα που έχω 
κάνει να είμαι σήμερα γυναίκα.»

Βιογραφικό
Ο Άγγελος Χριστοφιλόπουλος γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το 1970. Η πρώτη του επα-
φή με τη φωτογραφία ήταν σε ένα εργαστήριο ασπρόμαυρης φωτογραφίας στο Ντίσελντορφ, όπου 
κατείχε μια θέση ασκούμενου, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο. Πολύ σύντομα 
αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Το 1998 κέρδισε μια υποτροφία στη Σχο-
λή Φωτογραφίας Focus στην Αθήνα, απ’ όπου αποφοίτησε το 2000. Έκτοτε, εργάζεται ως ανεξάρτητος 
φωτογράφος σε μεγάλα περιοδικά στην Ελλάδα. https://medium.com/@angelosfoto



Οι Εκδόσεις του Κάμπου, (Λάρισα) 

Παύλος Παυλίδης: «Η Μουνογή»
μονοσέλιδο comic 
Kitsos Skitsos: «Ψάχνοντας τον Νίμο (η κομμένη σκηνή)»
μονοσέλιδο comic

Από την σειρά «Pineiada Bibles» (ερωτικά κόμικς 8 σελίδων σε μικρό φορμάτ και πατάνε πάνω στη 
λογική των Tijuana Bibles).
Οι Εκδόσεις του Κάμπου έχουν δημιουργήσει και κυκλοφορήσει περισσότερα από 60 κόμικ μέχρι 
σήμερα. Το 2015, το κόμικ «Freakshow» (σενάριο του Μέλανδρου Γκανά και σχέδιο από τον Νικ Τζαμα-
λάκη) κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία των Αυτοεκδόσεων, του νέου θεσμού των Ελληνικών 
Βραβείων Κόμικς στο Comicdom Con Athens.
https://www.facebook.com/ekdoseistoukampou/



Ομάδα OFF ART 
Human box project
διαδραστική εγκατάσταση/ installation 

Ανθρώπινη επαφή, χωρίς προκατάληψη. Το μόνο που χρειάζεται είναι τόλμη για να αγγίξει κανείς, 
χωρίς να έχει γνώση της εξωτερικής φόρμας αυτού που αγγίζει…
To project έχει παρουσιαστεί σε διάφορες εικαστικές εκθέσεις όπως:  Δημήτρια 2010, ομαδική έκθε-
ση SEXPLOSION (curator: Μεγακλής Ρογγάκος), Αθήνα 2011, θέατρο Σημείο 2015 (Contemporary Art 
Showcase), Μουσείο Μπενάκη 2016 κ.ά.

Βιογραφικό
Η ομάδα OFF ART, προωθεί μια πλατιά έννοια του σώματος ως εκφραστικού οργάνου.
Υποστηρίζει ότι τα σύνορα των τεχνών, είναι έννοια επίπλαστη και έτσι περνάει συχνά από τον χορό 
σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, όπως τα εικαστικά, το μουσικό ή/και το κλασσικό θέατρο. 
Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη σειρά από παραστάσεις χορού, εικαστικές εγκαταστάσεις και 
performances «site specific», έχοντας συνεργαστεί με πολλούς Εικαστικούς, Μουσικούς και Σκηνοθέτες 
από όλο τον κόσμο.

www. offart.gr 



Concept-Υλοποίηση,
καλλιτεχνική διεύθυνση:
Ρούλα Καραφέρη

Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής:
OFF ART, Λευτέρης Μπατζανούλης, Γιώτα 
Μάνου, Άρτεμις Λιβαδάρου

Τεχνική υποστήριξη:
Γρηγόρης Καραφέρης 

Video-φωτογραφία:
Γωγώ Ταμπάκη,
Κατερίνα Καραβαγγέλη

Video post-production:
Λευτέρης Μπατζανούλης

Γραφιστική:
Γιάννης Μαρκάτος

Συνεργαζόμενη επιμελήτρια:
Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου

SITE: www.offart.gr
FB: offartdance
TEL: 6932853971








