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μνησῐ-πήμων, -ον,
γεν. -ονος, ὁ ὑπομιμνήσκων τινὰ τὰ παθήματα, τὴν δυστυχίαν.
Henry G. Liddell - Robert Scott, MEΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, 

τρίτος τόμος, ἐκδοτικός οἶκος " Ἰωάννης Σιδέρης", μετάφρασις Ξενοφῶντος Μόσχου. 

μνησιπήμων¹
reminding of misery. 
1. μνησι^-πημ́ων, ον,
Liddell and Scott. An IntERMEdIAtE GREEk-EnGLISH LExIcon. 
oxford. clarendon Press. 1889.
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Προηγούμενες Εκθέσεις 
Καλοκαίρι 2015

20.6 - 3.9, 10 Kαλοκαίρια CITRONNE
5.9 - 18.10, Κώστας Παπανικολάου, Φούγκα VI - Αστικό τοπίο: Εντός και Εκτός 

23.5 - 20.9, Κώστας Παπανικολάου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Καλοκαίρι 2014
31.5 - 18.6, Κώστας Βαρώτσος
21.6 - 30.7, Σωτήρης Σόρογκας

2.8 - 15.9, Κωνσταντίνος Ξενάκης
31.5 - 31.8, Κώστας Βαρώτσος, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

12.2 - 14.5, Κωνσταντίνος Ξενάκης, 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, Παρίσι

Καλοκαίρι 2013
1.6 - 24.7, Tάσος Μαντζαβίνος - Κώστας Παπανικολάου

27.7 - 9.9, Αλέκος Κυραρίνης
18.5 - 30.6, Κρις Γιανάκος, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Καλοκαίρι 2012
2.6 - 27.6, Aφροδίτη Λίτη

30.6 - 25.7, Mιχάλης Κατζουράκης

Καλοκαίρι 2011
21.5 - 15.6, Κώστας Παπανικολάου

18.6 - 13.7, Κώστας Βαρώτσος
16.7 - 12.9, Γιάννης Αδαμάκος

Καλοκαίρι 2010
17.4 - 12.5, Robert McCabe

15.5 - 2.6, Κατερίνα Καλούδη
5.6 - 1.7, Μάκης Θεοφυλακτόπουλος

3.7 - 5.9, Γιάννης Ψυχοπαίδης

Καλοκαίρι 2009
20.6 - 22.7, Σωτήρης Σόρογκας

25.7 - 26.8, Χρόνης Μπότσογλου
29.8 - 20.9, Παναγιώτης Τέτσης

Καλοκαίρι 2008
17.5 - 11.6, Άγγελος Αντωνόπουλος

14.6 - 9.7, Θάλασσα: Τέσσερις Καλλιτέχνες - Τέσσερις Προσεγγίσεις:
Μ. Φιλοπούλου, Τ. Μαντζαβίνος, Κ. Παπανικολάου, Ν. Βέττα

12.7 - 6.8, Μιχάλης Μανουσάκης
9.8 - 14.9, Κρις Γιανάκος

Καλοκαίρι 2007
16.6 - 4.7, Δημοσθένης Κοκκινίδης

7.7 - 25.7, Στήβεν Aντωνάκος
28.7 - 22.8, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη

25.8 - 16.9, Μαρκ Χατζηπατέρας

Καλοκαίρι 2006
1.7 - 18.7, Δημήτρης Κούκος

21.7 - 18.8, Βασίλης Θεοχαράκης
19.8 - 15.9, Peter Seibt

Past Exhibitions
Summer 2015
20.6 - 3.9, 10 Summers CITRONNE
5.9 - 18.10, Kostas Papanicolaou, Fugue VI - Urban Landscape: Inside and Out
23.5 - 20.9, Kostas Papanicolaou, Archaeological Museum of Poros

Summer 2014
31.5 - 18.6, Costas Varotsos
21.6 - 30.7, Sotiris Sorogas
2.8 - 15.9, Constantine Xenakis
31.5 - 31.8, Costas Varotsos, Archaeological Museum of Poros
12.2 - 14.5, Constantine Xenakis, 
Greek Permanent Delegation to the OECD, Paris

Summer 2013
1.6 - 24.7, Tassos Mantzavinos - Kostas Papanikolaou
27.7 - 9.9, Alekos Kyrarinis
18.5 - 30.6, Cris Gianakos, Archaeological Museum of Poros

Summer 2012
2.6 - 27.6, Aphrodite Litti
30.6 - 25.7, Michalis Katzourakis

Summer 2011
21.5 - 15.6, Kostas Papanicolaou
18.6 - 13.7, Costas Varotsos
16.7 - 12.9, Yannis Adamakos

Summer 2010
17.4 - 12.5, Robert McCabe
15.5 - 2.6, Katerina Kaloudi 
5.6 - 1.7, Makis Theofylaktopoulos
3.7 - 5.9, Jannis Psychopedis

Summer 2009
20.6 - 22.7, Sotiris Sorogas 
25.7 - 26.8, Chronis Botsoglou
29.8 - 20.9, Panayιotis Tetsis

Summer 2008
17.5 - 11.6, Angelos Antonopoulos
14.6 - 9.7, Sea: Four Artists - Four Approaches: 
M. Filopoulou, T. Mantzavinos, K. Papanikolaou, N. Vetta
12.7 - 6.8, Michalis Manoussakis 
9.8 - 14.9, Cris Gianakos

Summer 2007
16.6 - 4.7, Demosthenis Kokkinidis
7.7 - 25.7, Stephen Antonakos
28.7 - 22.8, Mina Papatheodorou-Valyraki
25.8 - 16.9, Mark Hadjipateras

Summer 2006
1.7 - 18.7, Dimitris Koukos
21.7 - 18.8, Vassilis Theocharakis
19.8 - 15.9, Peter Seibt



5

Η δουλειά του Τάσου Μαντζαβίνου δεν εντάσσεται σε ρεύ-
ματα ή κινήματα· ο καλλιτέχνης δεν ακολουθεί κάποια "Σχολή".
Τον ελκύει σταθερά η ιστορική συνέχεια, όπως εκφράζεται
στην βυζαντινή αγιογραφία, στην λαϊκή τέχνη, στον Καραγκιό-
ζη- αλλά και στον Κόντογλου. Ο Μαντζαβίνος δημιουργεί ένα ι-
διότυπο εξπρεσιονιστικό ιδίωμα, απορρίπτοντας κάθε νατου-
ραλιστική τάση: οι μορφές παραμορφώνονται, τα χρώματα δια-
χέονται. Το τελικό αποτέλεσμα μεταφέρει μια συναισθηματική,
συχνά και μυστικιστική ατμόσφαιρα.

Πρωταγωνιστεί η Mνήμη, προσωπική ή συλλογική. Παρου-
σιάζεται και αναλύεται άλλοτε ως ιστορικό γεγονός, άλλοτε ως
μύθος, άλλοτε ως κληροδοτημένη παράδοση. Αυτές οι διακρι-
τές εκφάνσεις της μνήμης εικονογραφούνται ως αναπαραστά-
σεις επετείων, πρόσωπα από μύθους, σκηνές από παραμύθια,
αναπλάσεις από λαϊκές εικόνες και αγιογραφίες. Η θεματική ύ-
λη ανάγεται σε ιστορικά γεγονότα και σε λαϊκές αφηγήσεις,
σχεδόν αδιακρίτως. Ο Μαντζαβίνος δεν ξεχωρίζει μύθο, ιστο-
ρία, παράδοση: αντιθέτως, συνδέει και μετασχηματίζει γεγονό-
τα και θρύλους, χρόνους και χώρους. Ως στοιχεία-σύμβολα α-
πεικονίζονται κάστρα, πολεμιστές, λάβαρα, συνθήματα, μυθικές
φιγούρες, Άγιοι της Ορθοδοξίας. Συχνά ο χαρακτήρας γίνεται
πανηγυρικός, δοξαστικός ή εορταστικός· συγχρόνως, όμως, α-
ποπνέει φόβο, δέος, πένθος. Ο Μαντζαβίνος δεν διστάζει να
"ζωγραφίσει" ακόμα και την γλώσσα: παροιμίες, στίχοι δημοτι-
κών τραγουδιών, εγερτήρια συνθήματα. Κάποτε ανατρέχει και
σε φράσεις-σύμβολα από ξένο γλωσσικό φορέα, τα γαλλικά, ο
οποίος όμως "εξελληνίζεται" μέσω της ανορθογραφίας, υποδη-
λώνοντας παλαιόθεν εξωτερικές επιδράσεις στην ιστορική πο-

The work of Tassos Mantzavinos cannot be included in trends
or movements; the artist does not follow a “school”. What
attracts him is historical continuity as expressed in Byzantine
iconography, popular art, Karagiozis and Kontoglou. Mantzavinos
creates a distinct expressionist idiom in which any naturalistic
tendency is rejected: forms are distorted, colours dissipate. The
final result conveys an emotionally-laden, frequently mystical
atmosphere. 

Memory dominates, personal and collective. It appears and is
analyzed at times as a historical event, at others as a myth, yet
others as a bequeathed tradition. These discrete manifestations
of memory are painted as representations of anniversaries,
figures of myth, scenes from fairy tales, reconstructions of folk
paintings and icons. The subject matter is historical events and
folk narratives. Mantzavinos does not differentiate between
myth, history or tradition: on the contrary, he combines and
transforms events and legends, times and spaces. Castles,
warriors, pennants, mottos, mythical figures and saints of the
Orthodox faith are depicted as elements/symbols. Often,
figures are celebratory, laudatory or festive, but at the same
time, the paintings are resonant with fear, awe, and grieving.
Mantzavinos does not even hesitate to “paint” language:
proverbs, lyrics from demotic songs. At times he uses
phrases/symbols from foreign languages, French for example,
but the words are “grecified” through misspellings that recall
external influences on the history of this country. The clear or
confused manner with which language is “drawn” means that it
cannot be isolated from the rest of the painting. The written
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ρεία του τόπου μας. Ο σαφής ή συγκεχυμένος τρόπος με τον
οποίο "σχεδιάζεται" ο λόγος, τον εντάσσει σε ένα μείγμα αδια-
χώριστο, από το οποίο δεν αποσπώνται οι γλωσσικοί χαρακτή-
ρες. Ο γραπτός λόγος, δηλαδή οι λέξεις, απορροφώνται, γίνο-
νται εικαστικό στοιχείο, μέρος της σύνθεσης.

Οι ζωγραφικοί πίνακες και οι κατασκευές της ενότητας που
παρουσιάζονται στην έκθεση "Μνησιπήμονα" είναι η τελευταία
εξέλιξη στην καλλιτεχνική δημιουργία του Μαντζαβίνου. Τόσο
στα ζωγραφικά έργα όσο και στις κατασκευές, οι φόρμες "πλά-
θονται" με αλλεπάλληλες πηχτές στρώσεις χρώματος: το λάδι
γίνεται σχεδόν γλυπτικό υλικό, η επιφάνεια του οποίου "κεντά-
ται" πυκνά με ένα αιχμηρό εργαλείο, προσδίδοντας στο έργο
τον ανάγλυφο χαρακτήρα του. Εκπέμπεται μια αίσθηση horror
vacui, η οποία εντείνεται όταν οι πυκνοπλασμένες μορφές το-
ποθετούνται σε μονοχρωματικό φόντο από πλακάτα μαύρα,
μπλε, κόκκινα χρώματα. Παριστάνουν πολεμιστές σε πολιορκη-
μένα κάστρα, μαχητές σε αρματωμένα καράβια, στρατιώτες, τον
Αινεία με το άγαλμα της θεάς Άρτεμης στους ώμους, τον Πήγα-
σο, τον Άγιο στην μάχη με τον δράκοντα, τις Σειρήνες. Οι μορ-
φές αυτές, από την μυθολογία ή την χριστιανική παράδοση, α-
ντικατοπτρίζουν το καλό και το κακό, όπως ορίζονται από την
φαντασία και τα συλλογικά υποσυνείδητα, όπου υποδηλώνεται
και ο φόβος του θανάτου. Η ατμόσφαιρα παραπέμπει σε μια
μάχη διαρκείας, έναν πόλεμο διαχρονικό, απτό ή μεταφυσικό.

Στην ίδια ατμόσφαιρα εντάσσονται και οι λιθογραφίες-σχό-
λια στο ποίημα "Το Κοράκι" του Edgar Allan Poe.

Με αυτές τις καλλιτεχνικές αποσκευές ο "μνησιπήμων" Μα-
ντζαβίνος διαπραγματεύεται την ιστορική και πολιτισμική συ-
νέχεια.

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη
Δρ της Ιστορίας της Τέχνης 

word becomes absorbed, becomes an element of art, a part of
the composition. 

The paintings and constructions being presented in the
“Mnesipemon” exhibition are the latest development of
Mantzavinos’ artistic creation. Both in the paintings and the
constructions forms are moulded by repeated thick layers of
colour: the oils become almost a sculptural material whose
surface is thickly engraved with a sharp object, giving the work
an almost relief texture. A sense of horror vacui emanates and
becomes more intense when densely worked forms are placed
on a monochromatic background of black, blue or red hues. His
paintings have warriors in besieged castles, in fortified ships,
soldiers, Aeneus with the statue of Artemis on his shoulders,
Pegasus, the saint battling the dragon, the sirens. These figures
from mythology or Christian tradition reflect good and evil as
defined by imagination and the collective unconscious where lies
the fear of death. The atmosphere is one of a continuous battle,
an eternal war, palpable or metaphysical.

The lithographs-comments on the poem “The Raven” by
Edgar Allan Poe are along the same lines.

With this artistic baggage, Mantzavinos, who carries painful
memories of calamities, deals with historical and cultural
continuity. 

Dr Tatiana Spinari-Pollalis
Art historian 
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Οι λαοί κρατιούνται ενωμένοι στον χώρο και στον χρόνο
χάρη στις «Εικονογραφίες». Ο όρος αυτός, τον οποίο εισήγα-
γε στην Πολιτική Γεωγραφία ο Jean Gottmann, περιγράφει ένα
σύνολο στοιχείων, υλικών και πνευματικών, τα οποία λειτουρ-
γούν ως συνδετική ύλη ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας. Η
έννοια αυτή ξεπερνάει τις αντιφάσεις και τους περιορισμούς
τους οποίους συνεπάγεται η παραπλήσια έννοια της «ταυτό-
τητας». Η «Εικονογραφία» κινητοποιεί το συλλογικό υποσυνεί-
δητο. Μαζί με τις διηγήσεις και τις δοξασίες, περιλαμβάνει ο-
σμές και γεύσεις, ήχους και εικόνες, πνευματικές και αισθησια-
κές εμπειρίες. Διαποτισμένα από τις ίδιες ή παραπλήσιες εικο-
νογραφικές εμπειρίες, τα μέλη της κοινότητας χαρακτηρίζο-
νται από την εγγύτητα η οποία προσδιορίζει τα όρια ανάμεσα
στο «εμείς» και οι «άλλοι». Δυναμικά σύνολα, οι Εικονογρα-
φίες εξασφαλίζουν την συνέχεια, επιτρέποντας ταυτοχρόνως
και την προσαρμογή. Κληρονομημένα και ενδεχομένως δά-
νεια, τα στοιχεία τους, σχετικά αναλλοίωτα, ιεραρχούνται δια-
φορετικά σε κάθε εποχή. 

Τα έργα του Τάσου Μαντζαβίνου αντανακλούν την νεοελλη-
νική Εικονογραφία. Θέματα από το βυζαντινο-οθωμανικό πα-
ρελθόν δένονται με παραπομπές σε δυτικά εικονογραφικά
στοιχεία· ξεδιπλώνουν, δηλαδή, την εικονογραφική σύνθεση η
οποία διατρέχει την εθνική και διασπορική μας εμπειρία. Με
διάφορες αφετηρίες, όπως λαϊκές αφηγήσεις, χρηστικά αντικεί-
μενα, ιστορικά γεγονότα, μυθικά πρόσωπα, ήρωες, φιγούρες
παραμυθιών· αλλά και φυσικά στοιχεία, όπως η πόλη ή η θά-
λασσα, ο Μαντζαβίνος ζωγραφίζει μια ιδεατή πραγματικότητα
η οποία διατρέχει τον χρόνο. Παρελθόν, παρόν και μέλλον δεν

Peoples are kept united in space and time thanks to
“Iconography”. This term, introduced to political geography by
Jean Gottman, describes an entirety of elements, both material
and intellectual, which function as the glue binding together the
members of a society. His idea goes beyond the contradictions
and restrictions which the idea of “identity” implies.
“Iconography” engages the collective unconscious. Together with
narratives and beliefs, it includes odours and flavours, sounds and
images, intellectual and sensuous experiences. Permeated by
identical or similar iconographic experiences, the members of a
community are characterised by the immediacy which determines
the boundaries between “we” and “others”. Dynamic groupings,
Iconographies ensure continuity, while also allowing adaptation.
Inherited, and perhaps loans, their elements, relatively unchanged,
are prioritised differently at different times. 

The works of Tassos Mantzavinos reflect modern Greek
Iconography. Subjects from the Byzantine/Ottoman past are
linked to allusions to western iconographical elements; they
open up an iconographic composition which runs through our
national experience and that of our Diaspora. From various
starting points, such as folk narratives, functional items, historical
events, mythical figures, heroes, characters from fairy tales or
even natural elements such as cities, or the sea, Mantzavinos
paints an ideal reality which runs through time. Past, present and
future are not differentiated – they are connected. They express
the timelessness of Iconography by transcending anachronism. 

There are places where Iconography cannot be easily seen; it

Τάσος Μαντζαβίνος, μια πολιτική ανάγνωση Tassos Mantzavinos, a political view
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διαχωρίζονται· συνδέονται. Εκφράζουν την διαχρονικότητα της
Εικονογραφίας, με υπέρβαση του αναχρονισμού.

Ο εικονογραφικός χώρος δεν είναι παντού αναγνώσιμος·
διαθέτει αδιαφανείς και σκοτεινές πλευρές. Εκτός από το υπο-
συνείδητο, αγγίζει και το βιολογικό επίπεδο, καθώς περιλαμβά-
νει εμπειρίες από τις πιο πρωτόγονες αισθήσεις. Η απόκρυφη
πλευρά της κάθε Εικονογραφίας την προστατεύει από εχθρικές
προθέσεις και επιβουλές. Οι αντίπαλοι δεν γνωρίζουν όλες τις
πλευρές, η κατάλυση των οποίων συνεπάγεται την εξαφάνιση
ενός λαού, ενός έθνους. 

Η εικαστική μορφή του Τάσου Μαντζαβίνου ταιριάζει στην
απόκρυφη υφή της εικονογραφικής θεματικής. Σκοτεινός και υ-
παινικτικός, στους αντίποδες του μοντερνιστικού ιδανικού της
διαφάνειας, επιτρέπει φευγαλέες μόνον ματιές στον νεοελληνι-
κό εικονογραφικό κόσμο.

Γ. Πρεβελάκης
Καθηγητής Γεωπολιτικής 

στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1)

has its obscure and darker corners. Besides the unconscious, it
touches on the biological level, as it contains experiences from
the most primal senses. The mysterious side of every
Iconography protects it from threatening intentions and schemes.
Those who would threaten it are unaware of all sides, the
abolition of which would mean the extinction of a people, a
nation. 

Tassos Mantzavinos’ artistic form suits the mysterious texture
of iconographic subject matter. Dark and suggestive, at the
antipodes of the modernistic ideal of transparency, he allows
only fleeting glimpses into the modern Greek iconographic
world. 

G. Prevelakis
Professor of Geopolitics 

at Sorbonne University (Paris 1)
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Είπα: "Προφήτη των κακών, είτε πουλί είτε δαίμων
είτε του μαύρου πειρασμού αποσταλμένε συ,
είτε στης άγριας θύελλας το μάνιασμα χαμένε, 
αλλ' άφοβε, στον κόσμο αυτό που κατοικεί ο Τρόμος,
πες μου με ειλικρίνεια, υπάρχει δω στον κόσμο 
της λύπης κανά βάλσαμο που δίνει η Ιουδαία; 
Πες μου!", μα κείνο απάντησε: 
"Ποτέ από δω και πια!”.

Edgar Allan Poe, the Raven
Μετάφραση: Κώστας Ουράνης

“Prophet!” said I, “thing of evil! - prophet still, if  bird or devil! - 
Whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore, 
desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted -
on this home by Horror haunted - tell me truly, I implore - 
Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me, I implore!” 
Quoth the Raven “nevermore.”

Edgar Allan Poe, the Raven

«Το Κοράκι», Edgar Allan Poe, Λιθογραφία, 1/20, 35x25 εκ., Μίμνερμος, Αθήνα, 2015
«The Raven» Edgar Allan Poe, Lithograph, 1/20, 35x25 cm, Mimnermos, Athens, 2015



Το "Κοράκι" εμφανίζεται απροσδόκητα στον προσωπικό χώ-
ρο του αφηγητή-ποιητή Edgar Allan Poe, μέσα σε μια γοτθική
ατμόσφαιρα την οποία στοιχειοθετούν η δεκεμβριανή νύχτα,
το φοιτητικό δωμάτιο, η φθίνουσα φωτιά, οι σκοτεινές σκιές,
το θρόϊσμα του αέρα στις βαρειές κουρτίνες, οι ακατάληπτοι ή-
χοι του σκότους. Πρόκειται για ένα σκηνικό θανάτου, μια μετα-
φυσική λειτουργική παρουσία της μνήμης, του πένθους που ά-
φησε φεύγοντας πρόωρα από την ζωή η Lenore. Αυτό το αδυ-
σώπητο γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει ενεργά το "εβένινο"
κοράκι με το όνομα-αναγγελία "Nevermore", καθώς εγκαθί-
σταται πάνω στο μπούστο της Παλλάδας Αθηνάς. Ο θάνατος
είναι τελεσίδικος· όπως τελεσίδικα είναι και τα συνεπακόλουθα:
η μνήμη, η θλίψη, η απελπισία, ο φόβος. Το "Nevermore", άλ-
λωστε, είναι η μοναδική λέξη- επωδός την οποία γνωρίζει το
κοράκι και την επαναλαμβάνει σταθερά, ώς το καταδικαστικό
τέλος της ποιητικής αφήγησης.

Ο Τάσος Μαντζαβίνος μεταφέρει την αφήγηση αυτή εικαστι-
κά. Δεν πρόκειται για εικονογράφηση. Ο καλλιτέχνης αναπλά-
θει το δράμα με τους δικούς του όρους, με τις δικές του ανα-
φορές, με το δικό του προσωπικό λεξιλόγιο. Παρουσιάζονται
επί σκηνής ο ποιητής, αρχικά αιφνιδιασμένος και έντρομος, κα-
τόπιν ως υπερτιθέμενη φιγούρα πάνω από την ενσαρκωμένη
μνήμη της αγάπης· ο μπούστος της Παλλάδας, ως επιστεγαστι-
κό υπόβαθρο της αναπόφευκτης γνώσης· το κοράκι, ιπτάμενο
ή ακίνητο, άγγελος-προφήτης του κακού· η νεκρή Lenore, άλ-
λοτε ως σκελετός μισοκρυμμένος, άλλοτε ως δεσπόζουσα
"κοιμωμένη" παρουσία. Βασικά στοιχεία της σκηνογραφίας εί-
ναι το παράθυρο, η είσοδος για το κοράκι, με την αιωρούμενη
κουρτίνα· το κλονιζόμενο κάθισμα, η έδρα του ποιητή· τα χέρια
που πλανώνται ασώματα και μετέωρα στον χώρο. 

Ο θεατής βρίσκεται μπροστά σε δύο εκδοχές του δράμα-
τος, οι οποίες συμβιώνουν σε μια αγαστή αλληλοσυμπλήρωση
και αλληλοερμηνεία.  

Μαρία Μανιαδάκη
Φιλόλογος

The Raven appears unexpectedly in the room of the poet
Edgar Allan Poe in a gothic: a December night, a dying fire, dark
shadows, the sound of the wind caressing the heavy curtains,
the impenetrable sounds of the darkness. It is a setting for death,
a metaphysical functional presence of memory, of the grief which
Lenore’s premature death left in its wake. It is this relentless
event that the ebony raven with the name or announcement
“Nevermore” proclaims as he perches on the bust of Pallas
Athena. Death is final; also final are the ramifications: memory,
grief, despair, fear. “Nevermore” is the only word/refrain the
raven knows and he repeats it steadily until the damning end of
the poetic narrative. 

Tassos Mantzavinos transports the narrative to the visual arts.
It is not an illustration. The artist recreates the drama on his
terms, his references, with his own personal vocabulary. In the
scene is the poet, initially startled and frightened, then as a
superimposed figure on the memory of love incarnate; the bust
of Pallas as the crowning background of knowledge that cannot
be avoided; the raven, in flight or motionless, the angel/prophet
of evil; dead Lenore, at times as a half-hidden skeleton, at others
as a dominating, sleeping presence. Basic elements of the
scenery are the window with the billowing curtain, the entrance
for the raven, the poet’s chair, the hands floating incorporeally
in the air. 

The viewer stands before two versions of the drama which
complement each other and can be interpreted in terms of each
other. 

Maria Maniadakis
classicist

Το Κοράκι

Edgar Allan Poe

The Raven

Edgar Allan Poe
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«Το Κοράκι», Edgar Allan Poe, Λιθογραφία, 1/20, 35x25 εκ., Μίμνερμος, Αθήνα, 2015
«The Raven» Edgar Allan Poe, Lithograph, 1/20, 35x25 cm, Mimnermos, Athens, 2015
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The “beautiful” in art died after the birth of surrealism. Henceforth, long
live the bottomless ego of the artist. Not of the artist who has arisen
popularly, but of the irritating type who swears by chance, by a crazy
inspiration. After that, he cannot be an ordinary person. Tassos Mantzavinos
neither wants nor seeks to play the game of seduction. He does not seek
infatuation, to fall in love with his paintings. He desires something deeper,
without, perhaps, even striving for it: he wants his paintings to haunt us like
an image stuck in our minds, an image etched indelibly on the unconscious;
not to be able to forget it, precisely because we can never make it our own.
Love, any way you cut it, is a conquest; it requires and succeeds in owning
the object of love. The beast, however, constantly escapes. It becomes a
constant presence in our fantasies. The rhythm springs into art. Nowadays,
we would call it an artist’s internal rhythm, an internal chord that pulsates,
a musical vibration, with waves, calm times, and tempests. In this game of
meanings through colour and line, horizontal and vertical, one word leads
to another. Automatically and randomly. There is no other choice with such
paintings. Rationality needs to be treated with caution: seeing and words
never manage to find a perfect alignment, they are unrelated. What we see,
what registers as image/experience, is not necessarily what we say to
describe it, to analyse it. Eyes do not “speak”. They only scan and observe.
When they marvel at something, they glow. Instinctively and wordlessly. On
the contrary, language determines the boundaries of our rational world. But
just next to it, the unexpected, the surprising, always exists. So we proceed
with ten words, leading us coincidentally one to the other, a game of
concepts leading to the unexplained labyrinths of the artist…

Dragon: One fixates on the flames erupting form its terrible mouth, but
the essence of the dragon is in its eyes. Dragon, from the ancient Greek “
δέρκομαι”: to see, look, observe. Predator and prey, tortured – the city
saddled him with the role of the scapegoat. There is nothing left but to take
on the role. He’ll be killed in the end. But, at the moment of his death, his
glance rivets us. It compels us to bring him into ourselves eternally, as the
lone observer of the world. 

Saint George: The horseman, the victory bearer, the brave soldier who
killed the dragon who guarded the spring in Libya. Might he himself be a
dragon? Does he consume the world with his eyes? Who is this village

Για τους δράκους της πόλης: 
η μοναχικότητα του Τάσου Μαντζαβίνου

On the dragons of the city: 
the solitariness of Tassos Mantzavinos

Το «ωραίο» στην τέχνη του 20ού αιώνα έχει πεθάνει, προ πολλού! Ήδη
από τις γνωστές διακηρύξεις των υπερρεαλιστών στο μεσοπολεμικό Παρί-
σι. Στο εξής, ζήτω το απύθμενο εγώ του καλλιτέχνη. Όχι του λαοπρόβλη-
του, μα του ενοχλητικού που ομνύει στο τυχαίο, στα καμώματα μιας τρελής
έμπνευσης. Έκτοτε, δεν μπορείς να είσαι κανονικός άνθρωπος. Ούτε ο Τ.
Μαντζαβίνος θέλει να είναι, ούτε και επιζητεί το innamoramento, να ερω-
τευτούμε δηλαδή τους πίνακές του. Θέλει αυτές οι ζωγραφιές να μας στοι-
χειώνουν όπως μια εικόνα χαραγμένη ανεξίτηλα στο ασυνείδητο. Από εκεί
είναι που ξεπηδά αυτό που θα αποκαλούσαμε ως τον εσωτερικό ρυθμό
του καλλιτέχνη, μια χορδή που πάλλεται, άλλοτε ρυθμικά άλλοτε φουρτου-
νιασμένη. Κι έτσι, σε αυτό το παιχνίδι μέσα από τα χρώματα και τις γραμ-
μές, τα πράγματα προχωρούν αυτοματικά και άναρχα. Θέλει προσοχή ο
ορθολογισμός μας: το βλέμμα και η λέξη δεν καταφέρνουν ποτέ να βρουν
απόλυτο συντονισμό. Είναι δύο καταστάσεις μη συγγενικές. Ό,τι βλέπουμε,
ό,τι δηλαδή καταγράφεται ως εικόνα-εμπειρία δεν είναι αναγκαστικά αυτό
που λέμε για να το περιγράψουμε και να το ερμηνεύσουμε. Τα μάτια δεν
«μιλάνε», μόνο σαρώνουν και παρατηρούν. Αν εντυπωσιαστούν, ακτινοβο-
λούν, βέβαια. Είναι ενστικτώδες και άφατο. Η γλώσσα, αντίθετα, προκύπτει
μέσα από μια άλλη εμπειρία, και προσδιορίζει τα όρια του έλλογου κόσμου
μας και μόνο. Παραδίπλα, όμως, επιβιώνει πάντα το μη αναμενόμενο, η έκ-
πληξη. Αυτό, απέναντι στο οποίο η γλώσσα μένει άναυδη. 

Οι παρακάτω δέκα λέξεις δεν είναι, λοιπόν, κάποιου είδους «ερμηνεία»,
αλλά ένα παιχνίδι νοημάτων που οδηγούν, από σύμπτωση, το ένα στο άλ-
λο, μέσα στους ανερμήνευτους λαβύρινθους του ζωγράφου…

Δράκος: Μένουμε στις φλόγες που βγάζει από το τρομακτικό του στό-
μα, αλλά η ουσία του δράκου κρύβεται στα μάτια του. Δράκος, από το αρ-
χαίο «δέρκομαι»: κοιτάζω, κυρίως παρατηρώ. Θύτης και θύμα, βασανισμέ-
νος κι αυτός, η πόλη τού φόρτωσε το ρόλο του εξιλαστήριου θύματος. Δεν
απομένει παρά να ανταποκριθεί στο πεπρωμένο του. Θα φονευτεί εντέλει,
όλοι το ξέρουμε. Όμως, την ώρα του θανάτου του, το βλέμμα του μας κα-
θηλώνει. Μας δεσμεύει να τον φέρουμε μέσα μας αιωνίως. Ως τον μοναχικό
παρατηρητή του κόσμου.

Άγιος Γεώργιος: «Της ουρανίου στρατιάς ο συνόμιλος», ο τροπαιοφό-
ρος, ο γενναίος στρατιώτης που φόνευσε τον δράκο ο οποίος φύλαγε το
νερό μιας πηγής, στη Λιβύη. Μήπως είναι ο ίδιος ένας δράκος; Μήπως
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«τρώει» τον κόσμο με τα μάτια του; Ποιος είναι αυτός ο τρελός της πόλης;
Γιατί γυρνάει καβάλα στ’ άλογο, μέσα στα σκοτάδια; Θυμίζει προφήτη, και
όπως ο Έντγκαρ Άλλαν Πόε, πρέπει να παλέψει με τα στοιχειά, με μαύρα
κοράκια που ’χουν λαλιά, που στέκονται πάνω στο κεφάλι μας, ωσάν περι-
κεφαλαίες. Δεν είναι μια ηρωική πράξη τόσο, όσο μια καταβύθιση στα ψυ-
χικά σκοτάδια. 

Λόγχη: Δόρυ και πινέλο, γραφίδα και αιχμή. Σκορπίζουν θάνατο και κρι-
τική, αλλά και σώζουν ζωές, μας ανοίγουν τους ορίζοντες σε κάτι που πριν
δεν υπήρχε. Βγάζουν το μάτι και ανοίγουν το βλέμμα. Είναι οι προεκτάσεις
του χεριού μας, ο άγιος θέλει κι αυτός φοβέρα, θέλει να φοβίζει και να φο-
βάται.

Σκοτεινοί ιππότες: Ανατολίτες μελαψοί γενειοφόροι, παιδιά του Ομή-
ρου, πολίτες του κόσμου μέσα σε τριήρεις και ιστιοφόρα... για πού το έβα-
λαν άραγε σε τέτοιους αγριεμένους καιρούς; Τρομακτικοί στην όψη, αλλά
κατά βάθος φοβισμένοι, χαμένοι στην περιδίνησή τους, δεν ξέρουν πού
βγάζει όλο αυτό. Σημασία δεν έχει μόνο το ταξίδι -μην ακούς τον ποιητή.
Πρέπει κάπου να φθάσουν κιόλας. Πρέπει να εφεύρουν προορισμό.

Μοναχός: Η ζωγραφική δεν δείχνει μόνο, σκέπτεται επίσης. Και η σκέ-
ψη γίνεται μόνο κατά μόνας. Απαιτεί την ερήμωση, αν θέλει στη συνέχεια
να φτάσει σε συναντήσεις. Όλη η προετοιμασία της ζωγραφικής είναι μια
άσκηση εσωστρέφειας. Δεν ξέρεις πού πας, δεν ξέρεις αν είσαι έτοιμος να
ξεκινήσεις, κανείς δεν είναι κατάλληλος να στο επιβεβαιώσει. Βαδίζεις στα
σκοτάδια, σαν τον λογχοφόρο. Και ξαφνικά, ένα πέταγμα, μια κίνηση μάλ-
λον ασυνείδητη του χεριού, και το τελάρο έχει δεχτεί το πρώτο του χρώ-
μα. Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή, έχει ξεκινήσει το ταξίδι της συνάντησης
και της εξωστρέφειας. 

Πόλη: Είναι καμβάς από μόνη της. Περιμένει μονίμως κάποιον να την α-
ποτυπώσει. Άρα είναι πάντα ανοικτή, δημοκρατική, θα έλεγα. Συνεπώς, η
πόλη είναι και πολιτική εμπειρία καθώς διανοίγει, τοπογραφικά και συμβολι-
κά, χώρους ελευθερίας και μαζί τυραννίας. Ο flâneur της νύχτας, με τη λόγ-
χη του, βγαίνει να υπερασπιστεί κάτι. Αλλά τι; Ούτε και ο ίδιος ξέρει. Ζει
την εμπειρία της πόλης, βιώνει τους κινδύνους της. Δεν είναι από πριν υπε-
ρασπιστής της, αλλά θα αναγκαστεί να γίνει. Ο λογχοφόρος θέλει τον δρά-
κο του για να αποκτήσει συνείδηση του ποιος είναι. Το βλέμμα του δράκου
πρέπει να συναντηθεί με το δικό του, και να του δώσει νόημα και αιτία.

Τύραννος: Μα δεν κινδυνεύει να γίνει ο ίδιος τύραννος της πόλης του;
Ο μοναχικός, ποτέ! Δεν θέλει ακόλουθους, μήτε χειροκροτητές. Ο δράκος
είναι ο αντεστραμμένος εαυτός του, η αντανάκλασή του. Κι έτσι, οι τύραν-
νοι τον υπολογίζουν, τον φοβούνται διότι είναι ανυπότακτος και απρόβλε-
πτος. Διότι δεν μαζικοποιείται, δεν μπαίνει σε καλούπια, και άρα μένει πά-
ντα πρωτότυπος και αυθεντικός. Απέναντι στην εξουσιαστική αυθαιρεσία

madman? Why does he ride around on a horse in the dark? He reminds a
prophet, and just as Edgar Allan Poe must battle the spirits, the black ravens
who speak, who stand on our heads like helms. It is not so much a heroic
act as it is a plumbing of the spiritual darkness. 

Lance: Spear and paintbrush, stylus and spear tip. They deal out death
and criticism, but save lives, open up horizons that did not exist before. They
can put out your eyes, but also open them up. They are extensions of our
hands – as the Greek proverb says, “Even a saint needs threats”, needs to
frighten and to fear.  

Dark riders: Easterners, bearded, dark, children of Homer, citizens of
the world in triremes and sailing boats... where are they going in such
tempestuous times? Fearsome to look at, but scared inside, lost in their
wandering, they know how this ends. It is not only the journey that’s
important, forget the what the poet said. They have to get somewhere, to
invent a destination. 

Monk: Art does not only show – it also thinks. And thinking takes place
when one is by oneself. It requires exclusion if one later wants engagement.
The whole preparation to paint is an exercise in introversion. You don’t
know where you’re going, you don’t know if you’re ready to begin and no
one can tell you. You walk in the dark, like a lance-bearer. Suddenly, a
movement, a somewhat unconscious movement of the hand and the canvas
has gained its first colour. There is no return; the journey of engagement
and extraversion has begun.   

City: It is a canvas in and of itself. It waits for someone to paint it. So, it
is always open, democratic. The city is a political experience as it opens,
topographically and symbolically, spaces of freedom and tyranny. The stroller
in the night, with his lance, comes out to defend something, but what? He
does not know. He experiences the city, its dangers. He was not its defender
before, but he will be forced to become. The lance-bearer needs his dragon
to become aware of who he is. The glance of the dragon must meet his own
and give it meaning and cause. 

Tyrant: But isn’t there a risk that he may himself become the tyrant of
his city? For the man of solitude, never! He wants neither an entourage, nor
fawners. He is the dragon. But, even thus, tyrants take note of him, fear him,
because he is defiant and unpredictable. Because he is not part of a horde,
cannot fit into a mould and he thus remains always original and authentic.
Facing the authoritarian arbitrariness of an individual stands the voice of the
city’s conscience. That monk, the random one. 

Luck: There is something tragic, yet light-hearted at the same time in
Mantzavinos’s African-style dice cups. The cup first of all ensures that no
one can nick the dice. Is everything a game of chance? Does this mean that



15

του ενός, στέκεται η φωνή της συνείδησης της πόλης. Αυτός ο μοναχός, ο
υπέρ όλων. Ο τυχαίος.

Τύχη: Στα χρωματιστά, «αφρικανικά» ζαροκούτια του Μαντζαβίνου παί-
ζεται κάτι τραγικό και την ίδια στιγμή ανάλαφρο. Το ζαροκούτι διασφαλίζει
πρώτα απ’ όλα ότι κανείς δεν μπορεί να «τσιμπήσει» τα ζάρια. Όλα είναι ά-
ρα ένα παιχνίδι της τύχης; Σημαίνει αυτό ότι κανείς δεν μπορεί να παρέμβει
στη μοίρα του; Ο μοναχικός είναι εξ ορισμού τραγικός, με την αρχαία ση-
μασία της λέξης: έχει επιλέξει τη μοναξιά του στο όνομα της ελευθερίας
του. Αλλά ταυτόχρονα αυτή είναι και η αδυναμία του: είναι μόνος απέναντι
στους δράκους, είναι μόνος και απέναντι στην αναζήτηση της ταυτότητάς
του. Έτσι, καταντά να γίνει έρμαιο των συμπτώσεων, εντέλει μιας μοιραίας
τύχης. Καλείται κάποια στιγμή να τα παίξει όλα σε μια ζαριά. Και ούτε καν
να κλέψει λίγο δεν μπορεί. Αλλά τα ζάρια δεν παύουν να είναι παιχνίδι. Και
στο παιχνίδι υπάρχει πάντοτε κάτι ανάλαφρο, ακόμη κι όταν πρόκειται για
ζητήματα ύπαρξης, για το αιώνιο «πόθεν κρατάω». 

Θάλασσες: Πάντα χειμωνιάτικες και σκοτεινές, πάντα ανταριασμένες. Ε-
πίσης, πάντα οι περιπλανήσεις του Μαντζαβίνου σε άδειες και απόκοσμες
παραλίες… Αλλά τα πράγματα δεν είναι σχεδόν ποτέ αυτό που βλέπεις. Διό-
τι φαίνεται ότι το τοπίο αυτό είναι ιδανικό για την περιδιάβαση του μοναχι-
κού λύκου. Αυτός που αναζητεί τον εσωτερικό του παλμό, επιλέγει να είναι
εκεί, σε αυτή την αντάρα. Γιατί άραγε; Μοιάζει παράδοξο αλλά ο ίδιος είναι
χαρούμενος εκεί, το «είναι» του φαίνεται να γίνεται πιο ανάλαφρο, κυρίως
όμως μοιάζει να βρίσκει τις ταυτίσεις του. Ποιες είναι; Εσωτερικές ή εξωτε-
ρικές; Αυτόνομες ή ετερόνομες; Χειραφετητικές ή εξαρτητικές; Συμβιβάζο-
νται ή συγκρούονται; Ειρηνεύουν ή είναι πολεμόχαρες; Κι αυτές οι σημαίες
που ανεμίζουν παντού...;

Σημαίες: Ένα πανί με δύο τρία χρώματα, γιατί να είναι τόσο σημαντικό;
Γιατί να κάνει την ψυχή να πεταρίζει; Δεν συμφωνήσαμε μετά από τόσο θα-
νατικό που σκορπίστηκε, τον περασμένο αιώνα, ότι καλό θα ήταν οι σημαί-
ες να πνέουν μονίμως μεσίστιες; Ει δυνατόν, να κατέβουν, να αρθούν; Λά-
θος. Δεν είναι αυτές εδώ σημαίες τής συλλογικής μας τρέλας και των αιμο-
σταγών μας φαντασιώσεων. Είναι, αντίθετα, προσωπικά φλάμπουρα, δεν
θέλουν πόλεμο αλλά θάλασσες για ταξίδια. Να τα χτυπάει ο άνεμος της
φυγής. Είναι τα χρώματα της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης.
Αλλά και της ενότητας και της κοινότητας. Ελευθερία ΚΑΙ θάνατος, όχι δια-
ζευκτικά αλλά ως Διαφωτισμός ΚΑΙ Ρομαντισμός. 

Η ζωγραφική είναι όντως μια μη λεκτική σκέψη. Και ο Τάσος Μαντζαβί-
νος σκέπτεται ζωγραφίζοντας. Ζωγραφίζει, άρα σκέπτεται.

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας, 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

no one can affect their fate? The solitary person is by definition tragic, in
the classical sense of the word: he has chosen solitariness in the name of his
freedom. But at the same time this is his weakness: he is alone when facing
dragons, he is alone in seeking his identity. He is cast adrift in events. At
some point he will be called upon to bet everything on a throw of the dice.
And he can’t even cheat a little bit. But it’s not the be-all and end-all of
everything. The dice are still just a game. And there is always something
light-hearted in a game, even if it is a matter of life or death.  

Seas: Always wintery dark and turbulent, Mantzavinos’s wanderings along
empty and otherworldly beaches… But things are almost never what you see.
Because it seems that this landscape is ideal for the passage of the lone wolf.
He who seeks his internal pulse, chooses to be there in that turbulence.
Why? It seems absurd, but he himself is happy there; his being seems to be
lighter there, but mainly he seems to find his identity. What are they? Internal
or external? Autonomous or heteronymous? Self-determinant or dependent?
Compromising or conflicting? Pacific or war-like? And the flags that wave
everywhere...?

Flags: Why is a piece of cloth with two-three colours so important? Why
does it cause a flutter in one’s heart? Didn’t we agree, after so many deaths
in the last century, that it would be best if flags waved permanently at half-
mast? If possible, to lower or remove them? Wrong. It is not these flags of
our collective madness and our bloody imaginings that are here. On the
contrary they are personal pennants which do not want war, but seas and
journeys, and the beat of an escaping wind. They are the colours of freedom
and equality, of solidarity, of unity and community. Liberty AND death, not
alternatives, like Enlightenment AND Romanticism. 

Painting is truly a non-verbal thought. Tassos Mantzavinos thinks through
his paintings. He paints, therefore he thinks. 

Dimitris Sotiropoulos
Associate Professor of Modern Political History, 

School of Administration and Finance, AtEI Peloponnese. 
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε ζωγραφική στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1979-1985). Αντιπροσώπευσε
την Ελλάδα στην Mπιενάλε της Αλεξάνδρειας το 1987. Δίδαξε
ελεύθερο σχέδιο στην Σχολή Βακαλό (1986-1996).

Έχει εικονογραφήσει τα βιβλία: Αντί της Σιωπής (Λευτέρης
Πούλιος, 1993), Ο Αφανής Θρίαμβος της Ομορφιάς (Αργύρης
Χιόνης, 1995), Μικρή Ζωολογία (Συλλογικό, 1998), Η Ναυτιλία
Κύκλους Κάνει (Φίλιππος Μπεγλέρης, 2011), Τα Ρεμπέτικα (Εκ-
δόσεις Μίμνερμος, 5 χαλκογραφίες, 60 αντίτυπα, 2012), Ιδανικοί
Αυτόχειρες (Κ.Γ. Καρυωτάκης - 12 Λιθογραφίες, 50 αντίτυπα,
Εκδόσεις Μίμνερμος, 2013), Ο Αδάμ και η Εύα, (Τ. Μαντζαβίνος
- Λιθογραφίες, 60 αντίτυπα, Εκδόσεις Μίμνερμος, 2015), the
Raven (Edgar Allan Poe - Τ. Μαντζαβίνος - Λιθογραφίες, 40 α-
ντίτυπα, Εκδόσεις Μίμνερμος, 2016). 

Ατομικές Εκθέσεις:

2015 "Μνησιπήμονα", Φωκίωνος Νέγρη 16, διοργάνωση Γκα-
λερί Citronne, (επιμέλεια: Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη)

2013  Γκαλερί Οιωνός, Καρδίτσα
2013  Τάσος Μαντζαβίνος - Κώστας Παπανικολάου, Γκαλερί

Citronne, Πόρος, (επιμέλεια: Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη)
2012  Theorema Art Gallery, Βρυξέλλες, Βέλγιο
2012  Τάσος Μαντζαβίνος: Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελει-

οῦται, Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς), Αθήνα (επιμέλεια:
Ελισάβετ Πλέσσα)

2012  Γκαλερί Σκουφά, Αθήνα
2010  Γκαλερί K-art, Αθήνα

Tassos Mantzavinos was born in Athens in 1958. He studied
painting in the Athens School of Fine Arts (1979-1985). He
represented Greece in the Biennale of Alexandria in 1987. He
taught free-hand drawing at the Vakalo School of Arts. (1986-1996).

He has illustrated the books: Anti tis Siopis by Lefteris Poulios
(Instead of Silence, 1993), o Afanis thriamvos tis omorfias by
Argyris Chionis (The Unseen Triumph of Beauty, 1995), Mikri
Zoologia (the Little Book of Zoology, collective Work, 1998), I naftilia
kyklous kanei by Philippos Begleris (Shipping goes around in
Circles, 2011), ta Rebetika (5 copper engravings, 60 copies,
Editions Mnimeros, 2012), Idanikoi Aftocheires (Ideal Suicides, K.
G. Kariotakis - 12 Lithographs - 50 copies, Editions Mnimeros,
2013), Adam and Eva (T. Mantzavinos, Lithographs, 60 copies,
Editions Mnimeros, 2015), the Raven (Edgar Allan Poe - T.
Mantzavinos, Lithographs, 40 copies, Editions Mnimeros, 2016).

Solo Exhibitions:

2015  “Mnesipemona”, Fokionos Negri 16, organized by
Citronne Gallery (curated by Tatiana Spinari-Pollali)

2013  Ionos Gallery, Karditsa, Greece
2013  “Tassos Mantzavinos - Kostas Papanikolaou”, Citronne

Gallery, Poros, Greece (curated by Tatiana Spinari-Pollali)
2012  Theorema Art Gallery, Brussels, Belgium
2012  “For my strength is made perfect in weakness”, Benaki

Museum (Pireos str. Annexe), Athens, Greece (curated
by Elisabeth Plessa)

2012 Skoufa Gallery, Athens, Greece

Τάσος Μαντζαβίνος
Tassos Mantzavinos
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2010 Ίδρυμα Άγγελου και Λητούς Κατακουζηνού, Αθήνα, διορ-
γάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών (επιμέλεια: Λουίζα Καραπιδάκη)

2010  Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα (επιμέλεια: Ελισάβετ
Πλέσσα)

2008  Γκαλερί Aliquando, Παρίσι
2008  Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2005  Γκαλερί Οιωνός, Καρδίτσα
2005  Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
2004  Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2003  Γκαλερί Αριάδνη, Ηράκλειο, Κρήτη
2003  Γκαλερί Β. Μυλωνογιάννη, Χανιά, Κρήτη
2003  Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
2002  Γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη
2000  Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
1999  Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1997  Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
1996  Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1996  Γκαλερί Άνεμος, Κηφισιά
1994  Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1994  Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
1993  Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
1991 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1989  Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1987  Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1985  Γκαλερί 7, Αθήνα
1984  Γκαλερί 7, Αθήνα

2010  Chess, K-art Gallery, Athens, Greece
2010 Angelo and Lito Katakouzenos Foundation, Athens,

organised by the Hellenic Folklore Research Centre of the
Academy of Athens,  Greece (curated by Louisa Karapidaki)

2010  Zoumboulakis Galleries, Athens, Greece (curated by
Elisabeth Plessa)

2008  Galerie Aliquando, Paris, France
2008  TinT Gallery, Thessaloniki, Greece
2005  Ionos Gallery, Karditsa, Greece
2005  Nees Morfes Gallery, Athens, Greece
2004  TinT Gallery, Thessaloniki, Greece
2003  Ariadne Gallery, Heracleion, Crete, Greece
2003  V. Mylonogiannis Gallery, Chania, Crete, Greece
2003  Nees Morfes Gallery, Athens, Greece
2002  TinT Gallery, Thessaloniki, Greece
2000  Nees Morfes Gallery, Athens, Greece
1999  Terracotta Gallery, Thessaloniki, Greece
1997  Nees Morfes Gallery, Athens, Greece
1996  Terracotta Gallery, Thessaloniki, Greece
1996  Anemos Gallery, Athens, Greece
1994  Terracotta Gallery, Thessaloniki, Greece
1994  Nees Morfes Gallery, Athens, Greece
1993  Gallery 24, Athens, Greece 
1991 Medusa Art Gallery, Athens, Greece
1989  Medusa Art Gallery, Athens, Greece
1987  Medusa Art Gallery, Athens, Greece
1985  Gallery 7, Athens, Greece
1984  Gallery 7, Athens, Greece
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«Πολιορκία Ι»
Ακρυλικό σε Μουσαμά
100x71 εκ., 2015
“Siege Ι”
Αcrylic on Canvas 
100x71 cm, 2015
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«Πολιορκία ΙΙ»
Ακρυλικό σε Μουσαμά

100x71 εκ., 2015
“Siege ΙΙ”

Αcrylic on Canvas
100x71 cm, 2015 
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«Ο Αινείας Μεταφέρει 
το Άγαλμα της Θεάς» 
Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ
70x50 εκ., 2015
“Aeneus Transports 
the Statue of the Goddess” 
Αcrylic on Plywood
70x50 cm, 2015
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«Πήγασος Ι», Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ, 62x88 εκ., 2015
“Pegasus Ι”, Αcrylic on Plywood, 62x88 cm, 2015 
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«Ο Φάρος, ο Ναός και Εγώ», Ακρυλικό σε Μουσαμά, 50x70 εκ., 2015
“The Lighthouse, the Church and I ”, Αcrylic on Canvas, 50x70 cm, 2015
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«Κάτι από την Παράδοση, κάτι από τη Μνήμη μου, κάτι από τα Παραμύθια...», Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ, 50x70 εκ., 2015
“Something from Tradition, something from my Memory, something from Fairy Tales...”, Αcrylic on Plywood, 50x70 cm, 2015
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«Ο Δράκος», Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ, 41x53 εκ., 2015
“The Dragon”, Αcrylic on Plywood, 41x53 cm, 2015
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«Πάντα Σταθερά και Ολόψυχα», Ακρυλικό σε Μουσαμά, 50x60 εκ., 2015
“Always Constant and Sincere”, Αcrylic on Canvas, 50x60 cm, 2015
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«Εγώ και ο η Σκέψη μου», Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ, 40x50 εκ., 2015
“Me and my Thoughts”, Αcrylic on Plywood, 40x50 cm, 2015 
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«Ο Νυχτερινός Ποιητής»
Ακρυλικό σε Μουσαμά 

50x40 εκ., 2015
“The Nighttime Poet”

Αcrylic on Canvas
50x40 cm, 2015 
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«Πήγασος ΙΙ», Ακρυλικό σε Ξύλο, 66x69 εκ., 2015
“Pegasus ΙΙ”, Αcrylic on Wood, 66x69 cm, 2015

«Ο ποιητής στην νυχτερινή έρημη πόλη», Ακρυλικό σε Μουσαμά, 150x150 εκ., 2014-2015
“The Poet at Night in the Desserted City”, Αcrylic on Canvas, 150x150 cm, 2014-2015
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«Ο Δράκος που Φονεύεται», Ακρυλικό σε Μουσαμά, 150x150 εκ., 2014-2015
“The Dragon being Cilled ”, Αcrylic on Canvas, 150x150 cm, 2014-2015 
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«Η Νυχτερινή Βόλτα του Ποιητή» 
Ακρυλικό σε Μουσαμά 

103x70 εκ., 2015
“The Poet’s Nighttime Stroll”

Αcrylic on Canvas 
103x70 cm, 2015
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«Πoλιορκία ΙΙΙ»
Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ 
70x50 εκ., 2015
“Siege ΙΙΙ” 
Αcrylic on Plywood 
70x50 cm, 2015
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«Άγιος Νικόλαος Αχαρνών - Εις Μνήμην του Κόντογλου», Ακρυλικό σε Μουσαμά, 60x50 εκ., 2015
“Saint Nicholas of Acharnai - In Memory of Kontoglou”, Αcrylic on Canvas, 60x50 cm, 2015
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« Έξω από το Σπίτι μου» 
Ακρυλικό σε Μουσαμά 
70x50 εκ., 2015
“Outside my House” 
Αcrylic on Canvas 
70x50 cm, 2015
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«Παρατηρητήριο τη Νύχτα», Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ, 50x70 εκ., 2015
“Watchtower at Night”, Αcrylic on Plywood, 50x70 cm, 2015
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«Εγώ, Αμυνόμενος» 
Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ
50x38 εκ., 2015
“Myself, in Defense” 
Αcrylic on Plywood
50x38 cm, 2015
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«Πολεμικό Καράβι», Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ, 49x64 εκ., 2015
“Military Ship”, Αcrylic on Plywood, 49x64 cm, 2015
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«Κατάβαση και Ανάβαση από τον Άδη I», Ακρυλικό σε Ξύλο, 28,5x153 εκ., 2015
“Descending and Ascending from Hades I”, Αcrylic on Wood, 28,5x153 cm, 2015 



39

«Οι Σημαίες του Ζωγράφου» 
Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ 

50x38 εκ., 2015
“Poet’s Flags” 

Αcrylic on Plywood 
50x38 cm, 2015



40

«Ο ζωγράφος ως Ήρωας» 
Ακρυλικό σε Κόντρα Πλακέ
53x41 εκ., 2015
“The Painter as Hero”
Acrylic on Plywood 
53x41 cm, 2015
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«Σαύρα», Ακρυλικό σε Ξύλο, 26,5x116,5 εκ., 2015
“Lizard”, Αcrylic on Wood, 26,5x116,5 cm, 2015 



42

«Τοξότης, Υπερασπιστής της Πόλης», Ακρυλικό σε Ξύλο, 64x33 εκ., 2015
“Archer, Defender of the City ”, Acrylic on Wood, 64x33 cm, 2015
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«Κατάβαση και Ανάβαση από τον Άδη ΙΙ», Ακρυλικό σε Ξύλο και Μέταλλο, 65x26.5 εκ., 2015
“Descending and Ascending from Hades ΙΙ”, Acrylic on Wood and Metal, 65x26.5 cm, 2015



«Ζαροκούτι Ι», Κατασκευή, Όψεις, Μεικτή Τεχνική, 41x27x50 εκ., 2015
“Dice Cup Ι”, Views of the Construction, Mixed Media, 41x27x50 cm, 2015
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«Ζαροκούτι ΙΙ», Κατασκευή, Όψεις, Μεικτή Τεχνική, 47x19x30 εκ., 2015
“Dice Cup ΙΙ”, Views of the Construction, Mixed Media, 47x19x30 cm, 2015
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«Δράκος που Φτύνει Φωτιά», Κατασκευή, Όψεις, Ακρυλικό σε Ξύλο, 77x23x10 εκ., 2015
“Dragon Spitting Fire”, Views of the Construction, Αcrylic on wood, 77x23x10 cm, 2015
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«Κάθαρσις», Κατασκευή, Όψεις, Μεικτή Τεχνική, 100x28x15 εκ., 2015
“Catharsis”, Views of the Construction, Mixed Media, 100x28x15 cm, 2015
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Η γκαλερί Citronne ξεκίνησε πριν από δέκα
χρόνια στον Πόρο, με την φιλοδοξία να λειτουρ-
γεί ως προορισμός, κεντρικό σημείο αναφοράς,
τόπος συνάντησης και αφετηρία ανταλλαγής ιδε-
ών. Εκτός από την σταθερή θερινή της λειτουργία
ως αίθουσα Τέχνης, η γκαλερί Citronne έχει ανοι-
χτεί και σε εξωτερικές συνεργασίες, εντός και ε-
κτός Ελλάδος. 

Από το 2013, ως συμβολή στον εορτασμό της
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, οργανώνει στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο του Πόρου εκθέσεις Ελλή-
νων καλλιτεχνών. Υπό την γενική θεματική «Διά-
λογοι με τον Χρόνο», η γκαλερί εκθέτει έργα σύγ-
χρονων εικαστικών, σε συνάρτηση με τα αρχαιο-
λογικά εκθέματα του Μουσείου (Κρις Γιανάκος,
2013· Κώστας Βαρώτσος, 2014· Κώστας Παπανι-
κολάου, 2015).

Το 2014 παρουσίασε έργα του Κωνσταντίνου
Ξενάκη με τον τίτλο «No Way Out», στο Παρίσι,
στο κτίριο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπεί-
ας στον ΟΟΣΑ, ως ελληνική εικαστική πρόταση
στην προβληματική του Διεθνούς Οργανισμού
πάνω στο θέμα της «resilience».

Τον Ιούνιο 2015 στο Παρίσι, στην έδρα του
ΟΟΣΑ, παρουσίασε έργα Ελλήνων ζωγράφων, μια
πολύπλευρη εικαστική οπτική γύρω από το «Ελ-
ληνικό Καλοκαίρι». 

Το 2015, οργανώνει και επιμελείται την ατομική
έκθεση του συνεργάτη της Τάσου Μαντζαβίνου,
τα «Μνησιπήμονα», η οποία φιλοξενείται στην Α-
θήνα, στη Φωκίωνος Νέγρη 16. Η πρωτοβουλία
αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της γκαλερί
Citronne να συμμετάσχει ενεργά σε μια εικαστική
συζήτηση με επίκαιρες και διαχρονικές θεματικές. 

Ten years ago, Citronne Gallery started on the
Poros island aiming to be a destination, a focal
point, a place for assembly and exchange of ideas.
Besides the annual summer exhibitions on Poros,
the Citronne Gallery has initiated collaborations
both inside and outside Greece. 

Since 2013, as a contribution to the
celebration of International Museum Day the
Archaeological Museum of Poros has organised
exhibitions by Greek artists. Under the title
“Dialogues with Time” the Gallery exhibits
works by contemporary artists in conjunction
with the archaeological exhibits at the Museum
(Chris Gianakos, 2013; Costas Varotsos, 2014;
Kostas Papanikolaou, 2015). 

In 2014 the Gallery presented the work of
Konstantinos Xenakis in an exhibition entitled
“No Way Out” in Paris at the building of the
Permanent Greek Delegation at the OECD as a
proposal by Greek art to the issue of “resilience”
posited by the OECD. 

In 2015 in Paris at the headquarters of the
OECD the Gallery presented works by Greek
artists, a multifaceted look at “Greek Summer”. 

In 2015, the Gallery curates and sponsors the
“Mnesipemona” exhibition of its collaborating
artist Tassos Mantzavinos, presented in 16
Fokionos Negri, part of the Gallery’s effort to
actively take part in an artistic dialogue with
current and timeless subjects.
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