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Μελωδίες Αιγαίου
Το Kallichoron Art Boutique Hotel
φιλοξενεί έργα της ζωγράφου και εικαστικού Γεύσως Παπαδάκη

			

...Ο Αύγουστος ελούζονταν μες στην αστροφεγγιά.
Κι από τα γένια του έσταζαν άστρα και γιασεμιά...
Οδυσσέας Ελύτης

Μελωδίες Αιγαίου. Μνήμες γλυκιές της αλμύρας. Γεύσεις όμορφης ζωής.
Η Γεύσω Παπαδάκη υποστηρίζει με τα εξαιρετικά έργα της την προσπάθεια του
Kallichoron Art Boutique Hotel να διατηρήσει τις ξεχωριστές μελωδίες του Αιγαίου
ατόφιες στην καρδία εκείνων που μεγάλωσαν με την συντροφιά τους αλλά και όλων
εκείνων που τις ονειρεύονταν μεγαλώνοντας και το όνειρο τους πραγματοποιείται με
κάθε τους επίσκεψη στην Αστυπάλαια.
Η Γεύσω εγκαινιάζει την δημιουργική επιλογή του Kallichoron Art Boutique Hotel να
φιλοξενεί στους ατμοσφαιρικούς χώρους του έργα τέχνης. Με την πρωτοβουλία της
Μαρίας Μαυρουδή και της Καρολίνας Αλκαλάι, οι οποίες οραματίζονται και δημιουργούν ένα πανέμορφο χώρο φιλοξενίας, αυθεντικά ελληνικό ο οποίος όμως συνάμα
λειτουργεί σε διεθνή πρότυπα, έχουν τοποθετηθεί έργα τέχνης της Γεύσως σε κάθε
δωμάτιο του Kallichoron.
Στην έκθεση «Μελωδίες Αιγαίου» παρουσιάζονται έργα της Γεύσως Παπαδάκη
από ποικίλες περιόδους της σημαντικής εικαστικής της πορείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Κοινός παρονομαστής όλων των έργων είναι η εικονογραφία τους που
εμπνέεται από το μοναδικό φως και την συγκινητικά όμορφη ενέργεια του Αιγαίου.
Με νοσταλγία αλλά και χαρά προσμονής παρατηρούμε μια αιγαιοπελαγίτικη βάρκα
δίπλα από ένα έργο που απεικονίζει μια πόρτα νησιώτικου σπιτιού παραδίπλα από ένα
επιβλητικό έργο με θέμα την Κωνσταντινούπολη, την οποία νιώθουμε να ακουμπάει
μεν πάνω στο Βόσπορο άλλα να βυθίζεται δε τόσο μα τόσο κοντά στο Αιγαίο...
Η μαγεία στο έργο της Γεύσως είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό η λυρικότητα στην εικονογραφία και γενικότερα το μουσικοποιητικό ύφος της εικαστικής της αφήγησης. Ενίοτε με
γνώμονα το continuous narrative και άλλοτε μέσα από το χάρισμα της να εστιάζει σε ένα
συγκεκριμένο θέμα, όπως ένα δέντρο η ένα ρόδι, με τρόπο (φόντο και πινελιές) που τα
κάνουν να μοιάζουν ολοζώντανα και μοναδικά μπροστά στο θεατή, η Γεύσω καθηλώνει
των θεατή των έργων της. Η ήρεμη ζωντάνια των χρωμάτων της και η εξερεύνηση των
υλικών στα έργα της αποτελούν μεν από τα πιο ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της, αλλά το
κυριότερο παραμένει η ευαισθησία και ο λυρισμός με τα οποία μας αφηγείται το όραμα
της για την ανθρώπινη δημιουργία και το διάλογο.

Καλή διαμονή στην Αστυπάλαια!
Μαρία Μιγάδη
Ιστορικός τέχνης
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Aegean Melodies
Kallichoron Art Boutique Hotel
welcomes the beautiful work of Gefso Papadaki.

…August was bathing in the moonlight,
stars and jasmine flowers dripping from his beard
Odysseas Elytis

Melodies of the Aegean. Sweet memories of saltiness. Flavours of a beautiful life.
With her exceptional artwork, Gefso Papadaki supports the Kallichoron Art Boutique
Hotel in its effort to preserve the distinct Aegean melodies in the hearts of those who
grew up with them, as well as those who dreamt of them when growing up -and their
dreams are fulfilled each time they visit Astypalea.
Gefso inaugurates the hotel’s decision to host works of art in its atmospheric spaces.
Maria Mavroudi and Carolina Alkalai took the initiative to place Gefso’s works in every
single room of Kallichoron. They envisioned and created a place signalling superb
hospitality -a place that is authentically Greek, yet it operates according to the highest
international standards.
The exhibition “Aegean Melodies” presents works from various periods of Gefso’s
artistic journey -both in Greece and abroad. A common characteristic of all her works
is iconography: inspired by the unique light and the emotional, good aura of the Aegean. With nostalgia, joy and anticipation, we cast a glance on a little boat in the Aegean;
on a work depicting an island house door; and, further, on an imposing work depicting
the city of Constantinople, resting on the Bosphorus yet sinking in Aegean sea as well.
Lyricism in iconography and musicality in her artistic narrative constitute the magic in
Gefso’s work. Often times her painting is driven by continuous narrative, at other times
she uses her charisma to focus on a specific topic, such as a tree or a pomegranate,
in a way that makes them look vibrant and unique in the eyes of the spectator. Gefso
has a way to invite the spectator into her artwork. The calm vividness of her colours
and the exploration of materials in her works are her most distinctive features. Yet, it is
sensitivity and lyricism that constitute the essence of her work -her means of narrating her vision about human creativity and dialogue.

Have a wonderful stay in Astypalea!
Maria Migadi
Art Historian
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Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί,
απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στην θάλασσα...

In Paradise I’ve marked an island,
Identical to you and a house by the sea…

Οδυσσέας Ελύτης, Μονόγραμμα (1972)

Odysseas Elytis, The Monogram (1972)

Το Kallichoron μετουσιώνει τις ρίζες μας. Εικόνες, γεύσεις, χρώματα, μυρωδιές σε ένα
νησί που διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Στο Kallichoron βρεθήκαμε μία ομάδα
νέων με όρεξη και ιδέες που με πολλή αγάπη και μεράκι ακολουθήσαμε το όνειρό μας
σε έναν τόπο που μας έχει χαρίσει πολλά. Σκοπός μας είναι ο επισκέπτης να γνωρίσει τα
κρυμμένα μυστικά της Αστροπαλιάς. Μικρά κολπάκια, απάτητα ακρογιάλια και γραφικά
τοπία στο νησί με την πιο μαγευτική Ανατολή στο Αιγαίο!

Kallichoron transforms our roots. Images, flavours, colours and tastes on an island that preserves
its authentic character. Within Kallichoron, we are a group of young people with ideas and endless
appetite for creation that followed their dream with passion for one main reason; to create something
unique on this island that has served us with the sweetest memories.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Μαρία για την διάθεση να μεταμορφώσουμε το
Kallichoron σε ένα πρότυπο art boutique hotel, αλλά και την Γεύσω που με τα υπέροχα
έργα της ήταν αρωγός από την πρώτη στιγμή στο όνειρό μας.
Οι πίνακες της Γεύσως μάς άγγιξαν με την πρώτη ματιά και ανέσυραν εικόνες και μνήμες
από Ελλάδα, καλοκαίρι και θάλασσα που είναι βαθιά χαραγμένες μέσα μας. Ελπίζουμε
να έχετε μία ευχάριστη διαμονή στο Kallichoron και οι «Μελωδίες Αιγαίου» να δώσουν
χρώμα στις διακοπές σας και να σας ταξιδέψουν, όπως ταξίδεψαν κι εμάς.

Our aim is to acquaint visitors with the hidden gems of Astypalea. Small coves, less known beaches
and picturesque landscapes on the island with the most glorious sunrise in the Aegean!
We would like to thank Maria for giving shape to our idea to transform Kallichoron into a unique
art boutique hotel and Gefso for supporting this project with her wonderful artwork from its very
beginning. You have both helped us make our dream come true. The lyric oeuvre of Gefso’s artwork
touched our hearts at first glance and brought to surface memories from Greece and our childhood’s
summers on the island.
We wish you a pleasant stay at Kallichoron and we hope that the “Aegean Melodies” will visually engage and inspire you to explore the beauties of this unique and truly romantic island.

Μαρία Μαυρουδή
Καρολίνα Αλκαλάι
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Maria Mavroudi
Carolina Alkalai
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Στιγμές βιωμένες…. μνήμες, από τους τόπους που γεννήθηκα
από τους τόπους που έζησα και ζω (Κωνσταντινούπολη και Αθήνα αντίστοιχα)
αλλά και τόποι που ταξίδεψα, που ονειρεύτηκα.
Γεύσω

Moments that I have lived….memories, reflecting the places where I was born,
where I lived and live (Constantinople and Athens respectively),
but also where I travelled and dreamt of.
Gefso
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Ελλάδα, 2010 | Greece, 2010

Κοσμογονία, 0000 | Κοσμογονία,0000

μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed media on canvas, 120 x 80 cm

μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα | μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα, 100 x 70 cm
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Ελλάδα V, 2013 | Greece V, 2013

Ελλάδα 6, 2013 | Greece 6, 2013

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 40 x 30 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 40 x 30 cm
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σελίδες, pages: 14-15
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Θάλασσα πλατιά, 2009 | Open sea, 2009

Εις την Πόλιν, 2010 | In Polis, 2010 (Constantinople)

κολάζ από ζωγραφισμένα χαρτιά σε μουσαμά και ξύλο | collage made of painted papers on canvas and wood, 50 x 126 cm

μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed media on canvas, 60 x 80 cm
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Κοσμογονία, 0000 | Κοσμογονία,0000

Κοσμογονία, 0000 | Κοσμογονία,0000

μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα | μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα, 100 x 70 cm

μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα | μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα, 100 x 70 cm
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Μελωδίες στην Αστυπάλαια ΙΙ, 2015 | Melodies of Astypalea ΙΙ, 2015

Μύλοι, 2015 | Windmills, 2015

ακρυλικά σε καμβά | acrylics on canvas, 20 x 25 cm

ακρυλικά σε καμβά | acrylics on canvas, 20 x 25 cm
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Η επιθυμία για … ένα ταξίδι στο άγνωστο, για ονειροπόληση και απόλαυση
μέσα στα γαλανά νερά του Αιγαίου, με ένα καραβάκι…… το απόλυτο όνειρο.
Γεύσω

The wish for a journey to the unknown, for day dreaming and for indulging
ourselves inside the blue waters of the Aegean, in a ship…the absolute dream.
Gefso
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Μελωδίες στην Αστυπάλαια, 2015 | Melodies of Astypalea, 2015
ακρυλικά σε καμβά | acrylics on canvas, 30 x 40 cm
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Αίγινα, 2012 | Aegina, 2012

Με το βλέμμα ψηλά, 2010 | Gazing high, 2013

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 30 x 30 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 20 x 25 cm
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Σιωπηλά, 2012 | Silence, 2012

Σούρουπο στην Ελλάδα | Dusk in Greece

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 30 x 30 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 20 x 25 cm
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Εκδρομή στην Αφαία, 2012 | A daytrip trip to Aphaea, 2012

Οδός Αχιλλέως, 2012 | Achilleos str., 2012

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 20 x 25 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 30 x 40 cm
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15
Σούρουπο φεύγει το πλοίο, 2014 | The ship sails in the dusk, 2014
ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 20 x 30 cm
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Ακρογιάλι, 2007 | Seacoast, 2007

Κοσμογονία, 0000 | Κοσμογονία,0000

μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 45 x 80 cm

μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα | μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα, 100 x 70 cm
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Βάρκα ΙΙΙ, 2007 | Boat III, 2007
ακρυλικά σε χαρτί και καμβά | acrylics on paper and canvas, 35 x 50 cm
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Βάρκα Ι, 2007 | Boat Ι, 2007
ακρυλικά σε χαρτί | acrylics on paper, 30 x 40 cm
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Βάρκα σε μπλε νερά, 2009 | A boat on blue waters, 2009
ακρυλικά σε χαρτί | acrylics on paper, 50 x 70 cm
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Ανάπαυλα, 2007 | Resting, 2007

Βάρκα IV, 2007 | Boat IV, 2007

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas , 100 x 70 cm

ακρυλικά σε χαρτί και σε ξύλο | acrylics on paper on wood, 40 x 29 cm

28

29

Κάθε κομματάκι χαρτιού, κάθε χρώμα, ταυτίζεται με ένα από τα πολλά σου πρόσωπα,
αενάως μεταβαλλόμενη και αγαπημένη θάλασσα. Άλλοτε μουντή και αγριεμένη…
άλλες φορές πάλι φωτεινή και γαλήνια.
Γεύσω

22
Θάλασσα, 2008 | Sea, 2008

Every little piece of paper, every colour, is identified with one of your many faces,
perpetually changing and beloved sea. Some times dull and fierce….
others bright and tranquil.

κολάζ από ζωγραφισμένα χαρτιά σε μουσαμά και σε ξύλο | collage made of painted papers on canvas and wood, 67 x 126 cm

Gefso
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Κοσμογονία, 0000 | Κοσμογονία,0000

Αγνάντι, 2008 | Contemplating, 2008

μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα | μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα, 100 x 70 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 40 x 60 cm
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Αίγινα νύχτα-μέρα, 2012 | Aegina night-day, 2012

Άτιτλο, 2011 | Untitled, 2011

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 20 x 25 cm

μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 42 x 66 cm
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Στου ονείρου τα μονοπάτια, 2008 | Dream paths, 2008
μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed media on canvas, 60 x 80 cm
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Κοσμογονία, 0000 | Κοσμογονία,0000

Σε φως χρυσό, 2006 | In gold light, 2006

μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα | μικτή τεχνική σε χαρτιά και λαμαρίνα, 100 x 70 cm

ακρυλικά και φύλλα χρυσού σε μουσαμά | acrylics and gold sheets on canvas, 70 x 70 cm

38

39

28

29

30

31

28
Ονειρικό, 2011 | Dreamy, 2011
μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 24 x 32 cm
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Γαλάζιο παράθυρο, 2008 | An azure window, 2008
ακρυλικά σε καμβά | acrylics on wood, 24 x 30 cm

30
Δέντρο σε κίτρινο, 2010 | Yellow tree, 2010
ακρυλικά σε ξύλο | acrylics on wood, 24 x 30 cm
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Καρποφορία, 2010 | Fruitfulness, 2010

Αποσπάσματα, 2008 | Extracts, 2008

μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 40 x 50 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 70 x 100 cm
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Με το πέρασμα των χρόνων διατηρούνται στην ψυχή και το μυαλό εικόνες
περισσότερο ή λιγότερο καθαρές ανάλογα με το πόσο μας σημάδεψαν.
Ξεχωρίζουν η μια από την άλλη αλλά και μπερδεύονται μεταξύ τους,
με ένα μαγικό τρόπο, πλάθοντας νέες ιστορίες φανταστικές που ίσως στοιχειώνουν το παρόν.
Γεύσω

As time wears on images are imprinted in the soul and mind,
they can be either faint or sharp depending on how much they have marked us.
Not only do they distinguish from each other, they also, in an astonishing way, manage to blend together,
creating so new imaginary stories that may haunt the present.
Gefso

33
Σε κόκκινο, 2010 | Red, 2010
μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 30 x 24 cm
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34
Σύνθεση με ρόδια, 2010 | A pomegranate composition, 2010
μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 30 x 50 cm

35

36

Εις υγείαν, 2013 | A toast, 2013

Αντάμωμα, 2003 | Reunion, 2003 (encounter)

ακρυλικά σε ξύλο | acrylics on wood, 23 x 74 cm

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 30 x 30 cm
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Σύνθεση, 2005 | Composition, 2005

Φανερά και αφανέρωτα, 2006 | Οvert and hidden, 2006

μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed media on canvas, 40 x 50 cm

μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed media on canvas, 50 x 70 cm
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Οι παλιές, εγκαταλελειμμένες πόρτες,
αποτελούν αφορμή για χρωματικές και συνθετικές αντιπαραθέσεις.
Γεύσω

The old, abandoned doors,
constitute the cause for chromatic and compositional confrontations.
Gefso

39
Παιχνίδι με την ύλη, 2005 (δίπτυχο) | Playing with matter, 2005 (diptych)
μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed technique on canvas, 100 x 55 cm

σελίδες, pages: 50-51

40
Ήλιος φώτισε την πόρτα μου, 1996 | Sun shone on my door, 1996
μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed media on canvas, 50 x 54 cm
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43
Αναζητώντας τον χρόνο, 1996 | In search of time, 1996
ακρυλικά σε χαρτί και ξύλο | acrylics on paper and wood, 100 x 30 cm
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Αρχέγονες μνήμες, 2009 | Primeval memories, 2009

Πιθανότητα συνάντησης, 2009 | A meeting possibility, 2009

κολάζ από ζωγραφισμένα χαρτιά σε ξύλο | collage made of painted papers on wood, 100 x 35 cm

μικτή τεχνική σε χαρτί και ξύλο | mixed technique on papers and wood, 100 x 30 cm
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Η περιπέτεια των τόνων, 2000 | The adventure of the accents, 2000

Άτιτλο ΧΙ, 2000 | Untitled XΙ, 2000

μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 74 x 20 cm

μικτή τεχνική σε ξύλο | mixed technique on wood, 76 x 20 cm
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Οι παλιές πόρτες κρατάνε εντός τους, πεισματικά καλά κρυμμένα μυστικά.
Μυστικά και ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν πίσω από αυτές.
Γεύσω

The old doors hold tenaciously inside them well hidden secrets.
Secrets and personal histories of people who lived behind them
Gefso
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Κοσμογονία ΙΙ, 1996 | Cosmogony II, 1996
μικτή τεχνική σε χαρτί και λαμαρίνα | mixed technique on paper and corrugated iron sheet, 100 x 79 cm
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48
Άρωμα άνοιξης, 2007 | A spring fragrance, 2007
ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 50 x 70 cm
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Η ιστορία μιας κιθάρας, 2008 | The story of a guitar, 2008

Καταγραφές, 2007 | Documentations, 2007

ακρυλικά σε μουσαμά | acrylics on canvas, 70 x 100 cm

μικτή τεχνική σε μουσαμά | mixed technique on canvas, 20 x 80 cm

56

57

Βιογραφικό

Γεύσω Παπαδάκη

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη
Σχολή Βακαλό. Συνέχισε τις σπουδές
της στα εικαστικά, με σχέδιο, χρώμα,
μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας,
τεχνολογίας υλικών, ιστορίας της
τέχνης, εκμαγείου γλυπτικής.
Ασχολήθηκε με τοιχογραφία,
επιζωγραφίσεις σκηνικών στο
θέατρο, εξώφυλλα βιβλίων αλλά
και με καλλιτεχνικά μαθήματα στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς
και την δημιουργική απασχόληση
ατόμων με ειδικές ανάγκες στον χώρο
των εικαστικών τεχνών.
Αρθρογραφεί για το περιοδικό λόγου
και τέχνης « Η Κινστέρνα».
Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία της.
Έργα της βρίσκονται στη συλλογή της
Εθνικής Πινακοθήκης στο Πεκίνο, στη
συλλογή Olympic Fine Arts 2008 στο
Πεκίνο, στο Δήμο Π. Φαλήρου, στο
Δήμο Ερμούπολης,στο Δήμο Ρούβα
του Ηρακλείου Κρήτης, στη συλλογή
Μοσχανδρέου και σε άλλες ιδιωτικές
συλλογές σε Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία,
Αυστρία, Λουξεμβούργο.

Ατομικές εκθέσεις

2015 «Μελωδίες Αιγαίου»,
Kallichoron Art Boutique Hotel
2015 «Πως πέρασεν ο χρόνος»,
Γκαλερί Genesis
2013 «Όμορφες και παράξενες
πατρίδες» , «Περί Τεχνών», Πάτρα.
2013 Pinelo Gallery,
Κωνσταντινούπολη.
2012 «Εκδρομή στην Αίγινα»,
Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας.
2012 «Ενθύμια Τόπων ΙΙ»,
Γκαλερί Astra, Αθήνα.
2011 «Ενθύμια Τόπων»,
La Galerie Theorema, Βρυξέλλες.
2008 «Υπαινικτικές Ζωγραφιές»,
Αίθουσα Τέχνης Περιπλάνηση,
Γλυφάδα.
2007 ”Passages”, La Galerie
Theorema, Bruxelles.
2005 «Ζωγραφικό Σημειωματάριο»,
Γκαλερί Astra, Αθήνα.
2003 «Παρουσίες», Αίθουσα
Τέχνης Αιγόκερως, Αθήνα.
2001 «Επί Ξύλου», Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης ΟΜΜΑ, Χανιά.
2001 «Μοναχικά Δένδρα»,
Γκαλερί Αnny Balta, Θεσσαλονίκη.
2000 «Μοναχικά Δένδρα»,
Γκαλερί Αstra, Αθήνα.
1997 “Metamorphoses”, Chateau
du Bourglinster, Luxembourg.
1996 «Μεταμορφώσεις», Αίθουσα
Τέχνης Αέναον, Αθήνα.
1995 «Πέτρα και νερό... χρώμα
μπλέ», Δημοτική Πινακοθήκη
Μυκόνου.
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1992 «Ζωγραφική», Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Αθηναίων.
Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες
ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα,
Bέλγιο, Λιθουανία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Τουρκία, Γαλλία καθώς
και στην «23η Art fair, Artist 2013»
στην Κωνσταντινούπολη.
Το 2008, ήταν μια από τους
καλλιτέχνες που εκπροσώπησε την
Ελλάδα, στη Μπιενάλε του Πεκίνου.
Είναι μέλος του Εικαστικού
Επιμελητηρίου.
Ιούνιος 2008: Συμμετοχή στο
1ο Συνέδριο του Πανεπιστημίου
Ελεύθερου Χρόνου του Δήμου
Ν. Ψυχικού και ταυτόχρονη
προβολή του έργου της με το οποίο
συμμετείχε στην 3η Μπιενάλε
Πεκίνου 2008.
Ιούνιος 2008:Τιμητική βραδιά
του Δήμου Π. Φαλήρου σε 3
καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη
Μπιενάλε του Πεκίνου 2008.
Σεπτέμβριος 1996: Συμμετοχή σε
συμπόσιο ζωγραφικής στην Πάρο.
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Solo exhibitions
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Kallichoron Art Boutique Hotel
2015 «How the time has gone»,
Gallery Genesis
2013 "Beautiful and strange
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Periplanisi Art Gallery, Glyfada.
2007 ”Passages”, La Galerie
Theorema, Bruxelles.
2005 "Painting Notebook“,
Gallery Astra, Athens.
2003 "Presences“, Gallery
Aegokeros, Athens.
2001 “On Wood“, Omma Centre
of Contemporary Art in Chania
2001 "Solitary Trees“, Gallery
Αnny Balta, Thessaloniki.
2000 "Solitary Trees“, Gallery
Αstra, Athens.
1997 “Metamorphoses”,
Chateau du Bourglinster,
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1992 “Painting“, The City of AThens
Cultural Centre
She has participated in many
exhibitions in Greece, Belgium,
Lithuania, Romania, Slovakia,
Turkey, France, as well as in
the 23rd Art Fair, Artist 2013 in
Constantinople.
In 2008 she was among the artists
that represented Greece in the
Beijing Biennale. She is a member
of the Greek Chamber of Fine Arts.
June 2008: Participation in the 1st
Convention of the University of Free
Time, organised by the Municipality
of Neo Psychico, where she
exhibited her work that participated
in the 3rd Beijing Biennale, 2008.
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Phaliro honours the three artists
that participated in the 2008 Beijing
Biennale
September 1996: Participation in
the Painting Symposium at Paros
island. (plein-air)
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