
Πάνε χρόνια που συγκατοικώ σε σκέψεις φοιτητών με ευ-

οίωνα βλέμματα. Μαζί προσπαθούμε να κατανοήσουμε το

μέσα και το έξω του κόσμου, την άλλη διάσταση των πραγ-

μάτων και την ουτοπία που δυναμώνει τα όνειρα. Πολλά

από αυτά τα παιδιά τα καταφέρνουν και γίνονται δυνατοί

καλλιτέχνες. Ελπίδα και ευλογία για τα μελλούμενα. Με

τα ίδια θεμέλια τα άλλα παιδιά οργανώνουν άλλα όνειρα

στη συνέχεια, άλλα πλάνα, εξίσου δυνατά, εξίσου χρήσιμα.

Ωστόσο, ξέρουμε ότι αυτό που μας μεγαλώνει μέσα μας

είναι το οριζόντιο βλέμμα, κατευθείαν στο βλέμμα του

άλλου. Γι’ αυτό, χαιρετώ τους φίλους φοιτητές και τους εύ-

χομαι δυνατές εμπειρίες και ταξίδια μέσα και πέρα από

την καρδιά. 

Μιχάλης Μανουσάκης

Διευθυντής Ε΄ Εργαστηρίου Ζωγραφικής Α.Σ.Κ.Τ.

Ηδιοργάνωση αυτής της έκθεσης δίνει τη δυνατότητα προ-

βολής νέων καλλιτεχνών (σπουδαστών του Ε’ Εργαστη-

ρίου Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ.), που μέσα από την

πολυμορφία αισθητικών τάσεων και ποικίλων πλαστικών

μέσων, αναδεικνύει κοινές αλλά και γόνιμες αντιπαραθέ-

σεις σχετικά με τους προβληματισμούς και τους διαφορε-

τικούς τρόπους προσέγγισης δημιουργίας της εικόνας και

δημιουργεί έναν διάλογο των εικόνων μεταξύ τους όπως

και με τον παρατηρητή τους.

Κώστας Τσώλης

Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Βιογραφικό
Σπούδασε για δύο χρόνια στην Ακαδημία Artium Pe~na όπου συμμετείχε σε διαγωνισμό
σχεδίου και κέρδισε υποτροφία για έναν χρόνο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανε-
πιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως σερβιτόρος
και συμμετείχε σε μια τηλεοπτική διαφήμιση ως ηθοποιός.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
ενώ τώρα φοιτά στο Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
διανύοντας το 4ο έτος των σπουδών της. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις του εργαστη-
ρίου και των εργαστηρίων επιλογής γλυπτικής και πολυμέσων.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με τη γραφιστική μέχρι το 2010 που πέρασε στη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Φοιτά στο Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής. Από το 2012
συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1991. Βρίσκεται στο 3ο έτος σπουδών, στο Ε’ Eργαστήριο Ζωγραφικής.

Βιογραφικό
Κατάγεται από τη Μύκονο, γεννήθηκε στην Αθήνα τον Φλεβάρη του 1993. Σπουδάζει
στο Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής και βρίσκεται στο 3ο έτος.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης (2002 -2007). Τη χρονιά 2006-2007 συμμετείχε στο πρό-
γραμμα erasmus, στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο (Universidad de Oviedo- Facultad de
Economicas). Από το 2011 φοιτά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο
Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής.

Χωρίς τίτλο, 2014, λάδι σε μουσαμά, 190 x 200 εκ.

Nacho PuyolesΔήμητρα ΦακάρουΕλένη Κορδαλή Άγγελος Σχίζας Κυριάκος Φραντζέσκος Αγγελική Χρυσού

Βουνό, αέρας, ορίζοντας, χώρος, συναίσθημα.
Φανταστείτε τον εαυτό σας μέσα από την εικόνα.

Σπουδή στον Rembrandt, 2014-2015, λαδοπαστέλ σε χαρτί, 35 x 40 εκ.

Το παρελθόν που μας διδάσκει, το παρελθόν που μας
σημαδεύει, το μέλλον που περιμένει να φανερώσει κάτι νέο
μέσα από τη γνώση της ιστορίας. Και κάπου εκεί ανάμεσα
βρίσκεται το σπουδαστικό παρόν της φοιτήτριας. Μια σύγχρονη
μετάπλαση του «Η Σουζάνα και οι γέροντες» του Ρέμπραντ.
Αναζητώντας το φως σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται,
διαλύεται και στιγμές ανασυγκροτείται.

Χωρίς τίτλο, 2015, κεραμικό, ύφασμα, ελαστικό νήμα, 13 x 15 x 15 εκ. 

Κελύφη τετμημένα που συγκρατούνται μεταξύ τους 
με νήματα, λάστιχα, άγκιστρα. 
Ο χώρος ανάμεσά τους ελάχιστος 
αλλά αρκετός για να παρεισφρήσει το έτερο υλικό. 
Πόσο κοντά, τόσο μακριά.

Μπλε έργο, 2015, γύψος, 46 x 49 εκ.

Προοπτικά ανάγλυφα, βιομηχανικού, αστικού τοπίου με έντονη
την υλικότητα γεννάνε γεωμετρικές σχέσεις, όγκους και
αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Χωρίς τίτλο, 2014, λάδι και πλαστικό σε μουσαμά, 120 x 190 εκ.

Ζω σε μια σύγχρονη ζούγκλα.
Χωρίς τίτλο, 2014, λάδι, πλαστικό, κάρβουνο, σμυρίδι σε μουσαμά, 130 χ 160 εκ.

Στοιχεία ύλης ως μια οργανική ενότητα.
Ένας διάλογος ανάμεσα στο αποτύπωμα της ύλης και τη μορφή.
Ύλη και μορφή συμπίπτουν-ταυτίζονται. Ύλη διάσπαρτη ως μόρια
αλλά ταυτόχρονα και ως όλον… η ουσία… ο κόσμος;
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Βασίλης Γκούμας

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Εισήχθη 1ος στη σειρά επιτυχόντων στο Τμήμα Εικα-
στικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών όπου σπουδάζει ζωγραφική (επί
πτυχίω) στο Ε΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής. 

Χωρίς τίτλο, 2014, μολύβι σε πανί, 110 x 180 εκ.

Ελπίδα-κινητήριος δύναμη του ανθρωπίνου γένους.
Άυλη, άφθαρτη, αθάνατη, αγνή... Θέτει τα πάντα δυνατά, 
αγαθά και μη.

Σωτήρης Ιωαννίδης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Σπουδάζει στο Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής. Βρί-
σκεται στο 3ο έτος σπουδών.

Φέστερ Σουπίριορ, 2014, ακρυλικά σε χαρτί, 171 x 140 εκ. 

Κατάθεση λόγου για αφύπνιση εναλλακτικής συνειδητοποίησης
υπαρκτού γεγονότος.

Δέσποινα Κάρυου

Εν αγωνία, 2014-2015, κάρβουνο, γκέσο, λάδι σε καμβά, 200 x 200 εκ.

…Κι όταν τα ένστικτα σε κατακλύζουν και οι σκέψεις σου 
σε κατατρώνε, σκίζεις τις σάρκες σου και μεταμορφώνεσαι.

απελευθερώνεσαι από τον «εαυτό» σου και συνεχίζεις... 

Βιογραφικό
Κατάγεται από το Παραλίμνι της ελεύθερης Αμμοχώστου. Τελειώνοντας το λύκειο,
φοίτησε με Υποτροφία του European University of Cyprus στο Τμήμα Γραφικών Τεχνών
και Διαφήμισης για ένα ακαδημαϊκό έτος. Είναι φοιτήτρια στο 5ο έτος, στο Ε’ Εργαστή-
ριο Ζωγραφικής. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ζωγραφικής και σε ομαδικές εκ-
θέσεις.

Στέλλα Καπεζάνου

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Ε’ Eργαστήριο Zωγραφικής.
Κέρδισε βραβείο και τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την
1η θέση στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το 2011.

Χωρίς τίτλο, 2014, λάδι σε μουσαμά, 170 x 200 εκ.

Με τη ζωγραφική μου προσπαθώ να ξορκίσω 
την πραγματικότητα -είναι αυτό που με τρομάζει, που δύσκολα
μπορώ να καταλάβω- και να μπορέσω να οργανώσω
τα του οίκου μου. 

Χριστίνα Καροτσέρη Μιχάλης Κιούσης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σπουδάζει στο Ε’ Eργαστήριο Zωγραφικής. Το 2011-
2012 φοίτησε για ένα χρόνο με υποτροφία στη σχολή Bellas Artes της Λισαβόνας. Έχει
παρουσιάσει το έργο του σε δύο ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές
ομαδικές.

Χωρίς τίτλο, 2015, λάδια, παστέλ και spray σε μουσαμά, 130 x 120 εκ.

Ταμπού, καθημερινές παραστάσεις-μοτίβα, πρόσωπα
συνθέτουν ένα κολάζ σχεδίων και εντυπώσεων προτείνοντας
μια άλλη ερμηνεία αυτού που εμείς βιώνουμε 
σαν πραγματικότητα.

Θάλεια Πρωτοψάλτη

Χωρίς τίτλο, 2014, κάρβουνο σε μουσαμά, 148 x 201 εκ.

Μετέωρη μνήμη εχέμυθη, ταξίδι σε άρρητο φως…

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Σπουδάζει στο Ε’ Eργαστήριο Zωγραφικής στην Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Κώστας Λαλές

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1990 στην Αθηνά. Σπουδάζει στο Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής και είναι
στο πτυχίο.

Υπάρχει ένας χώρος
απομονωμένος από 
τις επιδράσεις των άλλων και
με τους δικούς του κανόνες,
με αποτέλεσμα να
προσδιορίζεται ως μια
διακριτικότητα.
Γι’ αυτό ο κόσμος
αντιλαμβανόμενος αυτήν 
την διακριτικότητά του θεωρεί
τον συγκεκριμένο χώρο ως
κλουβί και την ενσωματωμένη
αυτοεγκλωβιζόμενη ύλη του
ως τρέλα.

Χωρίς τίτλο, 2014-2015, γύψος, σίδερο, ξύλο,
164 x 42 x 22 εκ.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι φοιτήτρια στο E’ Eργαστήριο Zωγραφικής στο πτυχίο.

Χωρίς τίτλο, 2015, μικτή τεχνική, 170 x 130 εκ. 

Έχοντας στο μυαλό μου χώρους εργαστηρίου, παράλληλα με το
παιδικό παιχνίδι και τους πειραματισμούς που περιλαμβάνουν,
δημιουργώ χώρους φανταστικούς και αφηρημένους. 
Ένα κλειστό περιβάλλον που δημιουργεί τεχνητά φαινόμενα
όπου το φυσικό κομμάτι έρχεται μέσα από μια διαδικασία
εργαστηριακή και απομονωμένη.
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