
Ε Κ Θ Ε Σ Η     
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 

 
Εγκαίνια Έκθεσης:  

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 
ώρα 19.30 

Βακχυλίδου 20-22, Ιλίσια 115 28  
 

email: ilisos@ymail.com 
https://www.facebook.com/ilisos 

Ε ξ ω ρ α ϊ σ τ ι κ ό ς  
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς  

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  
 

« 0  Ι Λ Ι Σ Ο Σ »  



Η ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. 
Είναι πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών, του τμήματος Εικαστικών & 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Κάτοχος MFA degree στη Γλυπτική - Master in Fine Arts at the Edinburgh 
College of Fine Arts Herriot-Watt University, UK. 
Υπότροφος Εξωτερικού του ΙΚΥ.  
Εργαστηριακός Συνεργάτης - Τμήμα Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας. 
Συνεργασίες Βιωματικής Έκφρασης με το Δήμο Ζωγράφου,  
σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 
Έχει κάνει 4 ατομικές εκθέσεις 
και έχει πάρει μέρος σε 24 ομαδικές εκθέσεις. 
Ελεύθερος καλλιτέχνης. 
 
 
email:  athenan@hotmail.com  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6973796269 
www. athenanikolaou.eu 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ γεννήθηκε στο Κάτω Αθαμάνιο 
της Άρτας, το 1951. Σπούδασε με κρατική υποτροφία 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1969-
1974). Διδάχτηκε σχέδιο και ζωγραφική από τους 
ζωγράφους Νίκο Νικολάου και Λευτέρη Κανακάκη, 
καθώς και χαρακτική από τον Κώστα Γραμματόπουλο. 

Στη σχολή είχε ουσιαστική καθοδήγηση από τον συμπατριώτη του 
ζωγράφο και δάσκαλο Γιάννη Μόραλη, ο οποίος γνώρισε την δουλειά του 
και ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για αυτήν. Αποφοίτησε με έπαινο στο "κεφάλι" 
και το "γυμνό" χαλκογραφίας. Με την παραδοσιακή χαρακτική ασχολήθηκε 
ελάχιστα, πλην όμως έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της τέχνης του. Παράλληλα 
με τη ζωγραφική τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η φωτογραφία. Το 1977 
ξεκινά μελέτες στη μεταξοτυπία. Το 1993-2005 ιδρύει το "Εικαστικό 
Εργαστήριο" σχεδίου. Από το 1994 μελετά σύγχρονες τεχνικές τυπωμάτων 
και υδρογραφίας με ακρυλικά γαλακτώματα, τέμπερες, σκόνες και 
κάρβουνο, τα οποία είναι και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις τελευταίες 
εικαστικές αναζητήσεις του. Έχει ασχοληθεί ακόμη με την αγιογραφία και 
τη μουσική. Επιστρέφει το 2010 στη γενέτειρά του και ιδρύει το 
ΑΘΑΜΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, που σηματοδοτεί έτσι μια νέα θεώρηση 
των καλλιτεχνικών πραγμάτων για τον ίδιο αλλά και τον τόπο του. 

email:  athamaniko@gmail.com   -   Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6974 177294 

 

 



Η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ γεννήθηκε στην Αθήνα,  
όπου ζει και εργάζεται. 
Είναι πτυχιούχος της Παντείου με ολοκληρωμένο  
κύκλο σπουδών σχεδίου και ζωγραφικής,  
που είναι η μεγάλη της αγάπη. 
Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις  
σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
Τελευταία της συνεργασία,  
η αναδρομική της έκθεση στη Βίλλα Κοτοπούλη  
με το Δήμο Ζωγράφου. 
Ελεύθερος καλλιτέχνης. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210 7799660 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ γεννήθηκε το 1948,  
στη Λευκίμμη της Κέρκυρας. 
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ.  
Εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας  
στα αντικείμενα των Αρχιτεκτονικών  
και Πολεοδομικών μελετών.  
Ασχολείται με τις σύγχρονες επιστήμες.  

Αγωνίζεται για το φλέγον ζήτημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  
των Στερεών Αποβλήτων στη χώρα μας με επίκεντρο  
τη διαχειριστική ενότητα της Κέρκυρας. Ασχολείται δημιουργικά  
και θεωρητικά με τις τέχνες, εστιάζοντας στο χώρο της ζωγραφικής  
και της μουσικής με πολλές εκθέσεις και διαλέξεις. Παράλληλα  
συντάσσει με πολυμέσα τη «Μυθολογία των δυο Κόσμων»,  
έργο ατελεύτητο και συμβολικό με διαδραστικό χαρακτήρα.  
Έχει δημιουργήσει πλούσια θεματική βιβλιοθήκη με αντικείμενο  
το ευρύτερα εννοούμενο «Ανθρωπογενές περιβάλλον  
των Ελλήνων», με τμήμα συλλεκτικών βιβλίων. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6944 461584 



Ε ξ ω ρ α ϊ σ τ ι κ ό ς  Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  
 

« 0  Ι Λ Ι Σ Ο Σ »  
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΚΘΕΣΗΣ:  

Πέμπτη 14/03/2019 – Τετάρτη 20/03/2019 
 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:  

17.30 έως 21.00 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
 

Την έκθεση θα προλογίσει  

ο κ. Παναγιώτης Νούτσος 
 

Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής  
& Κοινωνικής Φιλοσοφίας 
Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων 
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