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Δωρεάν εκθέσεις

Ημερομηνίες
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Κατηγορίες

Μαρία Παπαφίλη έκθεση ζωγραφικής "Στα χνάρια της αύρας"

0.0

Περιγραφή

Η γκαλερί Αργώ, της οδού Νεοφύτου Δούκα 5, στο Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της
τη ζωγράφο Μαρία Παπαφίλη, η οποία θα παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά, μια
σειρά έργων ζωγραφικής κάτω από το γενικό τίτλο "Στα χνάρια της αύρας". Αυτή είναι η
14η ατομική της έκθεση. 

"[...] Με ιδιαίτερη στοργή και τρυφερότητα, η Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί στρώσεις
χρωμάτων, που μεταφράζουν θωπευτικά θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα
από ποιητικές νότες, στα θέματά της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους
και χρωματικές αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
αντιθετικές τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς
αυτών των έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες
λάμψεις ή υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα.[...]"

Αθηνά Σχινά
Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού.

Εγκαίνια: Τρίτη 12 Μαρτίου, στις 19:00.

Δείτε που παίζεται (1)
Φωτογραφίες & Βίντεο (5)
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Πρόγραμμα (1)

1 Χώρος στην περιοχή ΑΘΗΝΑ

 

Γκαλερί Αργώ

Τρίτη 10:00 -
14:00

Τρίτη 17:00 -
20:00

Τετάρτη 10:00 -
14:00

Τετάρτη 17:00 -
20:00

Πέμπτη 10:00 -
14:00

Πέμπτη 17:00 -
20:00

Παρασκευή 10:00 -
14:00

Παρασκευή 17:00 -
20:00

Σάββατο 11:00 -
15:00

12 Μαρτίου 2019 - 20 Απριλίου 2019

Σχόλια

Είσοδος ελεύθερη.

©ART&LIFE 2017
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Μαρία Παπαφίλη: "Στα χνάρια της αύρας"
artsantiquesccr.gr/2019/03/blog-post_17.html

Η γκαλερί Αργώ, της οδού Νεοφύτου  Δούκα 5, στο Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της
την ζωγράφο Μαρία Παπαφίλη, η οποία θα παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά, μια
σειρά έργων ζωγραφικής κάτω από το γενικό τίτλο "Στα χνάρια της αύρας". Αυτή είναι η
14η ατομική της έκθεση. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 20 Απριλίου 2019.   «[...] Με ιδιαίτερη
στοργή και τρυφερότητα, η Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί  στρώσεις χρωμάτων, που
μεταφράζουν θωπευτικά θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα από ποιητικές
νότες, στα θέματά της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους και χρωματικές
αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αντιθετικές
τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς αυτών των
έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες λάμψεις ή
υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα.Η δομή στα έργα αυτά, μετουσιώνεται σε
έναν διάλογο βάθους κι επιφανείας, προσδιορίζοντας η μια συντεταγμένη την άλλη, με
πυκνότητα ή αντιστικτική αραίωση του υλικού. Η στρωματογραφία άλλωστε των επιπέδων
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του υλικού είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να μεταδίδει συγκινησιακή υγρασία,
επιθυμώντας θαρρείς να ξεδιψάσει το δικό μας βλέμμα, κεντρίζοντας παράλληλα την
έκπληξή μας μπροστά στο απροσδόκητο.[...]», σημειώνει στο κείμενο της επιμέλειας που
υπογράφει η Αθηνά Σχινά, Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού.

«Σαγηνευτικά  είναι, όντως, τα πορτραίτα  που έχει με έμπνευση, πάθος και μεγάλη
μαεστρία ζωγραφίσει ,η χαρισματική καλλιτέχνιδα :Μαρία Παπαφίλη. Πορτραίτα –
<δημιουργίες> καθώς υπαγορευμένα από αυτόν καθαυτόν τον ψυχισμό της  -και γι αυτό
αδιάβροχα σε κάθε τυποποίηση-  ακτινοβολούν το έρμα   της προσωπικότητας της. Και
αυτό, με χαρισματικό  έναυσμα  την ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε μοντέλου και όχι ,απλά, τη
μορφολογία  του  . Ευρηματικός όσο και δυναμικός πομπός και δέκτης  των ερεθισμάτων
στα οποία ανταποκρίνεται πλήρως ο ψυχισμός της Παπαφίλη στέκει το κατ εξοχήν
εκφραστικό βλέμμα των απεικονιζόμενων μορφών που στην κυριολεξία ,μαγνητίζει και το
δικό μας. Χαρισματική αφετηρία αποτελούν ,εδώ ,τα μάτια της κάθε μορφής.[...] ...το μάτι
υπερκαλύπτει μεταφορικά  τις έννοιες :ομορφιά, φως, κόσμος, σύμπαν , ζωή. Έννοιες   που 
 δεν τις υπαινίσσεται απλά-οπτικά - η Παπαφίλη αλλά που ,αντίθετα, τις <μεταμοσχεύει>
βαθειά μέσα μας ,τόσο ψυχολογικά όσο  και πνευματικά . Δύσκολο εγχείρημα  που πέρα
από το δυναμικό της ταλέντο επαληθεύει τον πλούσιο εσωτερικό της κόσμο, κυρίως δε : τη
<μεταφυσική> σε υφή ευαισθησία της. Ευαισθησία χάρη στην οποία κατορθώνει πέρα  και
από  ιδιαίτερα σημαντική καλλιτέχνιδα να λειτουργεί σαν προικισμένο <διάμεσον> 
ανάμεσα στην απτή φύση  και  στη <μαγνητική > αύρα της κοσμογονίας .Και αυτήν,
ακριβώς, την Ιδέα της κοσμογονίας είναι  που μας αναμεταδίδει πάνω απ’ όλα μες από τα
διαχρονικά  πορτραίτα της . Πορτραίτα που έχουν <εισπράξει > όσο είναι εικαστικά δυνατό
κάτι το ουσιαστικό από την ακτινοβολία της κοσμογονίας για να μας  μεταγγίσουν
χαρισματικά ένα διαχρονικό ,υπαρξιακό μήνυμα.», δηλώνει η Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν
Δρ.Ιστορικός της Τέχνης –Τεχνοκριτικός Officier des Arts et Lettres.

Η Μαρία Παπαφίλη γεννήθηκε στην Κόρινθο. Σπουδάσε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τους Δ. Μυταρά, Ι. Μόραλη και Μ. Λαμπράκη-Πλάκα
στην Ιστορία της Τέχνης, τον Γ. Ξυνόπουλο στην Νωπογραφία και Τέχνη Φορητής Εικόνας,
τον Ι. Κολέφα στο Ψηφιδωτό. Πήρε πτυχίο με «άριστα» και κέρδισε  υποτροφίες, κατά την
διάρκεια των σπουδών της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών, για σπουδές στο Παρίσι.  Από το 1985 ως το 1989 παρακολουθεί το
Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής στην Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris με δάσκαλο τον Vladimir Velickovik. Παράλληλα σπουδάζει στην Ecole Nationale
Superieure des Arts Décoratifs de Paris όπου παρακολουθεί: Τέχνη -χώρος με δάσκαλο τον
S. Viquee, Ζωγραφική με δάσκαλο τον D. Rival, Χαρακτική και Μεταξοτυπία με δασκάλους
τους Sert, Clerte, Michas, Πρόπλασμα και Μάσκα Θεάτρου με τον J. Maury, Κριτική Τέχνης με
τον J.H. Ferrier, Ιστορία Τέχνης, Επικαιρότητα Τέχνης με τον Ρ. Cabanne. Παίρνει πτυχίο με
«πολύ καλά».  Από το 1988 ως το 1993 : Μεταπτυχιακό ”Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών”
”D.E.A”. στην Φιλοσοφία και Ιστορία Τέχνης στη Σορβόννη (Paris 1 Ρantheon Sorbonne).
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Παίρνει πτυχίο με «άριστα». Το 1995 κερδίζει υποτροφία της Bosch Gallery (Αθήνα) για
σπουδές στην Γερμανία. Έχει πραγματοποιήσει 14 ατομικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει
τη δουλειά της σε πολυάριθμες ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής Μαρίας Παπαφίλη
evensi.gr/Εγκαινια-εκθεσης-ζωγραφικης-Μαριας-Παπαφιλη-argo-galleryΓκαλερι-Αργω/295618261

Η γκαλερί Αργώ, της οδού Νεοφύτου Δούκα 5, στο Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της
την ζωγράφο Μαρία Παπαφίλη, η οποία θα παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά, μια
σειρά έργων ζωγραφικής κάτω από το γενικό τίτλο "Στα χνάρια της αύρας". Αυτή είναι η
14η ατομική της έκθεση. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Μαρτίου , στις
7 το βράδυ. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 20 Απριλίου 2019.
«[...] Με ιδιαίτερη στοργή και τρυφερότητα, η Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί στρώσεις
χρωμάτων, που μεταφράζουν θωπευτικά θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα
από ποιητικές νότες, στα θέματά της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους
και χρωματικές αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
αντιθετικές τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς
αυτών των έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες
λάμψεις ή υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα. 
Η δομή στα έργα αυτά, μετουσιώνεται σε έναν διάλογο βάθους κι επιφανείας,
προσδιορίζοντας η μια συντεταγμένη την άλλη, με πυκνότητα ή αντιστικτική αραίωση του
υλικού. Η στρωματογραφία άλλωστε των επιπέδων του υλικού είναι έτσι διαμορφωμένη,
ώστε να μεταδίδει συγκινησιακή υγρασία, επιθυμώντας θαρρείς να ξεδιψάσει το δικό μας
βλέμμα, κεντρίζοντας παράλληλα την έκπληξή μας μπροστά στο απροσδόκητο.[...]»
Αθηνά Σχινά 
Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού
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«Σαγηνευτικά είναι, όντως, τα πορτραίτα που έχει με έμπνευση, πάθος και μεγάλη μαεστρία
ζωγραφίσει ,η χαρισματική καλλιτέχνιδα :Μαρία Παπαφίλη. Πορτραίτα –<δημιουργίες>
καθώς υπαγορευμένα από αυτόν καθαυτόν τον ψυχισμό της -και γι αυτό αδιάβροχα σε κάθε
τυποποίηση- ακτινοβολούν το έρμα 
της προσωπικότητας της. Και αυτό, με χαρισματικό έναυσμα την ιδιοσυγκρασία του
εκάστοτε μοντέλου και όχι ,απλά, τη μορφολογία του .
Ευρηματικός όσο και δυναμικός πομπός και δέκτης των ερεθισμάτων στα οποία
ανταποκρίνεται πλήρως ο ψυχισμός της Παπαφίλη στέκει το κατ εξοχήν εκφραστικό
βλέμμα των απεικονιζόμενων μορφών που στην κυριολεξία ,μαγνητίζει και το δικό
μας. Χαρισματική αφετηρία αποτελούν ,εδώ ,τα μάτια της κάθε μορφής.[...]
...το μάτι υπερκαλύπτει μεταφορικά τις έννοιες :ομορφιά, φως, κόσμος, σύμπαν , ζωή.
Έννοιες που δεν τις υπαινίσσεται απλά-οπτικά - η Παπαφίλη αλλά που ,αντίθετα, τις
<μεταμοσχεύει> βαθειά μέσα μας ,τόσο ψυχολογικά όσο και πνευματικά . Δύσκολο
εγχείρημα που πέρα από το δυναμικό της ταλέντο επαληθεύει τον πλούσιο εσωτερικό της
κόσμο, κυρίως δε : τη <μεταφυσική> σε υφή ευαισθησία της. Ευαισθησία χάρη στην οποία
κατορθώνει πέρα και από ιδιαίτερα σημαντική καλλιτέχνιδα να λειτουργεί σαν προικισμένο
<διάμεσον> ανάμεσα στην απτή φύση 
και στη <μαγνητική > αύρα της κοσμογονίας .Και αυτήν, ακριβώς, την Ιδέα της κοσμογονίας
είναι που μας αναμεταδίδει πάνω απ’ όλα μες από τα διαχρονικά 
πορτραίτα της . Πορτραίτα που έχουν <εισπράξει > όσο είναι εικαστικά δυνατό κάτι το
ουσιαστικό από την ακτινοβολία της κοσμογονίας για να μας μεταγγίσουν χαρισματικά ένα
διαχρονικό ,υπαρξιακό μήνυμα.»
Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν
Δρ.Ιστορικός της Τέχνης –Τεχνοκριτικός
Officier des Arts et Lettres
Η Μαρία Παπαφίλη γεννήθηκε στην Κόρινθο.
Σπουδάσε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τους Δ.
Μυταρά, Ι. Μόραλη και Μ. Λαμπράκη-Πλάκα στην Ιστορία της Τέχνης, τον Γ. Ξυνόπουλο
στην Νωπογραφία και Τέχνη Φορητής Εικόνας, τον Ι. Κολέφα στο Ψηφιδωτό. Πήρε πτυχίο με
«άριστα» και κέρδισε υποτροφίες, κατά την διάρκεια των σπουδών της στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για σπουδές στο Παρίσι. 
Από το 1985 ως το 1989 παρακολουθεί το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής στην Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris με δάσκαλο τον Vladimir Velickovik.
Παράλληλα σπουδάζει στην Ecole Nationale Superieure des Arts Décoratifs de Paris όπου
παρακολουθεί: Τέχνη -χώρος με δάσκαλο τον S. Viquee, Ζωγραφική με δάσκαλο τον D. Rival,
Χαρακτική και Μεταξοτυπία με δασκάλους τους Sert, Clerte, Michas, Πρόπλασμα και Μάσκα
Θεάτρου με τον J. Maury, Κριτική Τέχνης με τον J.H. Ferrier, Ιστορία Τέχνης, Επικαιρότητα
Τέχνης με τον Ρ. Cabanne. Παίρνει πτυχίο με «πολύ καλά». 
Από το 1988 ως το 1993 : Μεταπτυχιακό ”Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών” ”D.E.A”. στην
Φιλοσοφία και Ιστορία Τέχνης στη Σορβόννη (Paris 1 Ρantheon Sorbonne). Παίρνει πτυχίο
με «άριστα». Το 1995 κερδίζει υποτροφία της Bosch Gallery (Αθήνα) για σπουδές στην
Γερμανία.
Έχει πραγματοποιήσει 14 ατομικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της
σε πολυάριθμες ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Nearby hotels and apartments
Argo Gallery/Γκαλερί Αργώ
Νεοφύτου Δούκα, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα
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«Στα χνάρια της αύρας»: Ατομική έκθεση ζωγραφικής της
εικαστικού Μαρίας Παπαφίλη στη Γκαλερί Αργώ.

itsonlyarts.com/2019/03/blog-post_69.html

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ - 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η γκαλερί
Αργώ, της οδού Νεοφύτου  Δούκα 5, στο
Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της τη ζωγράφο Μαρία Παπαφίλη, η οποία θα
παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά,
μια σειρά έργων ζωγραφικής κάτω από το γενικό τίτλο "Στα χνάρια της
αύρας". Αυτή είναι η 14η ατομική της έκθεση. Τα εγκαίνια θα
πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Μαρτίου,
στις 7 το βράδυ.  Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 20 Απριλίου 2019.
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 «[...] Με ιδιαίτερη στοργή και τρυφερότητα, η
Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί στρώσεις χρωμάτων, που μεταφράζουν θωπευτικά
θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα από ποιητικές νότες, στα θέματά
της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους και χρωματικές
αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αντιθετικές
τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς αυτών των
έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες
λάμψεις ή υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα.

2/9



Η δομή στα έργα αυτά, μετουσιώνεται σε έναν
διάλογο βάθους κι επιφανείας, προσδιορίζοντας η μια συντεταγμένη την άλλη, με
πυκνότητα ή αντιστικτική αραίωση του υλικού. Η στρωματογραφία άλλωστε των
επιπέδων του υλικού είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να μεταδίδει συγκινησιακή
υγρασία, επιθυμώντας θαρρείς να ξεδιψάσει το δικό μας βλέμμα, κεντρίζοντας
παράλληλα την έκπληξή μας μπροστά στο απροσδόκητο.[...]»

Αθηνά Σχινά
Ιστορικός Τέχνης
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«Σαγηνευτικά  είναι, όντως, τα πορτραίτα  που έχει με έμπνευση, πάθος και μεγάλη
μαεστρία ζωγραφίσει, η χαρισματική καλλιτέχνιδα :Μαρία Παπαφίλη. Πορτραίτα –
<δημιουργίες> καθώς υπαγορευμένα από αυτόν καθαυτόν τον ψυχισμό της   - και γι’ αυτό
αδιάβροχα σε κάθε τυποποίηση-  ακτινοβολούν το έρμα της προσωπικότητας της.
Και αυτό, με χαρισματικό  έναυσμα  την ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε μοντέλου και
όχι, απλά, τη μορφολογία  του.
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Ευρηματικός
όσο και δυναμικός πομπός και δέκτης  των
ερεθισμάτων στα οποία ανταποκρίνεται πλήρως ο ψυχισμός της Παπαφίλη στέκει το
κατ εξοχήν εκφραστικό βλέμμα των απεικονιζόμενων μορφών που στην κυριολεξία,
μαγνητίζει και το δικό μας. Χαρισματική αφετηρία αποτελούν ,εδώ,τα μάτια της
κάθε μορφής.[...]
...το μάτι
υπερκαλύπτει μεταφορικά  τις έννοιες
:ομορφιά, φως, κόσμος, σύμπαν , ζωή.

5/9



Έννοιες   που  δεν τις υπαινίσσεται απλά-οπτικά - η Παπαφίλη αλλά που ,αντίθετα, τις
<μεταμοσχεύει> βαθειά μέσα μας ,τόσο ψυχολογικά όσο  και πνευματικά . Δύσκολο
εγχείρημα  που πέρα από το δυναμικό της ταλέντο
επαληθεύει τον πλούσιο εσωτερικό της κόσμο, κυρίως δε : τη <μεταφυσική>
σε υφή ευαισθησία της. Ευαισθησία χάρη στην οποία κατορθώνει πέρα  και από ιδιαίτερα
σημαντική καλλιτέχνιδα να
λειτουργεί σαν προικισμένο <διάμεσον>  ανάμεσα στην απτή φύση και  στη
<μαγνητική > αύρα της κοσμογονίας .Και αυτήν, ακριβώς, την Ιδέα της
κοσμογονίας είναι  που μας αναμεταδίδει
πάνω απ’ όλα μες από τα διαχρονικά πορτραίτα της . Πορτραίτα που έχουν
<εισπράξει > όσο είναι εικαστικά δυνατό κάτι το ουσιαστικό από την
ακτινοβολία της κοσμογονίας για να μας μεταγγίσουν χαρισματικά ένα διαχρονικό
,υπαρξιακό μήνυμα.»

Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν
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Δρ. Ιστορικός της Τέχνης – Τεχνοκριτικός
OfficierdesArtsetLettres

Η Μαρία
Παπαφίλη γεννήθηκε στην Κόρινθο.
Σπουδάσε
ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τους Δ.
Μυταρά, Ι. Μόραλη και Μ. Λαμπράκη-Πλάκα στην Ιστορία της Τέχνης, τον Γ.
Ξυνόπουλο στην Νωπογραφία και Τέχνη Φορητής Εικόνας, τον Ι. Κολέφα στο
Ψηφιδωτό. Πήρε πτυχίο με «άριστα» και κέρδισε  υποτροφίες, κατά την διάρκεια των
σπουδών της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για σπουδές στο Παρίσι.
Από το 1985
ως το 1989 παρακολουθεί το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής στην Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris με δάσκαλο τον Vladimir
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Velickovik. Παράλληλα σπουδάζει στην Ecole Nationale Superieure des Arts
Décoratifs de Paris όπου παρακολουθεί: Τέχνη -χώρος με δάσκαλο τον S. Viquee,
Ζωγραφική με δάσκαλο τον D. Rival, Χαρακτική και Μεταξοτυπία με δασκάλους τους
Sert, Clerte, Michas, Πρόπλασμα και Μάσκα Θεάτρου με τον J. Maury, Κριτική
Τέχνης με τον J.H. Ferrier, Ιστορία Τέχνης, Επικαιρότητα Τέχνης με τον Ρ.
Cabanne. Παίρνει πτυχίο με «πολύ καλά».

Από το 1988
ως το 1993 : Μεταπτυχιακό ”Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών” ”D.E.A”. στην
Φιλοσοφία και Ιστορία Τέχνης στη Σορβόννη (Paris 1 Ρantheon Sorbonne). Παίρνει
πτυχίο με «άριστα». Το 1995 κερδίζει υποτροφία της Bosch Gallery (Αθήνα) για
σπουδές στην Γερμανία.

Έχει
πραγματοποιήσει 14 ατομικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε
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πολυάριθμες ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Γ Κ Α Λ Ε Ρ Ι   Α Ρ
Γ Ω

ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΔΟΥΚΑ 5, 106 74 ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΤΗΛ.: 210
7249.333 /  FAX:210 7249.777
e-mail: info@argo-gallery.gr *
website: www.argo-gallery.gr 
( Έπισκέψεις : Τρίτη – Παρασκευή:
10:00-14:00 & 17:00-20:00,
Σάββατο: 11:00-15:00)
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5 Μαρτίου 2019

Life & Culture
lifeandculture.gr/2019/03/05/μαρία-παπαφίλη-έκθεση-ζωγραφικής-στα

Μαρία Παπαφίλη έκθεση ζωγραφικής “Στα χνάρια της αύρας”

0.0

Περιγραφή

Η γκαλερί Αργώ, της οδού Νεοφύτου Δούκα 5, στο Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της
τη ζωγράφο Μαρία Παπαφίλη, η οποία θα παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά, μια
σειρά έργων ζωγραφικής κάτω από το γενικό τίτλο “Στα χνάρια της αύρας”. Αυτή είναι η 14η
ατομική της έκθεση. 
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“[…] Με ιδιαίτερη στοργή και τρυφερότητα, η Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί στρώσεις
χρωμάτων, που μεταφράζουν θωπευτικά θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα
από ποιητικές νότες, στα θέματά της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους
και χρωματικές αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
αντιθετικές τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς
αυτών των έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες
λάμψεις ή υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα.[…]”

Αθηνά Σχινά

Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού.

Εγκαίνια: Τρίτη 12 Μαρτίου, στις 19:00.

Τρίτη 10:00 –
14:00

Τρίτη 17:00 –
20:00

Τετάρτη 10:00 –
14:00

Τετάρτη 17:00 –
20:00

Πέμπτη 10:00 –
14:00

Πέμπτη 17:00 –
20:00

Παρασκευή 10:00 –
14:00

Παρασκευή 17:00 –
20:00

Σάββατο 11:00 –
15:00

12 Μαρτίου 2019 – 20 Απριλίου 2019

Είσοδος ελεύθερη.
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Μαρία Παπαφίλη, Στα χνάρια της αύρας
athensvoice.gr/guide/arts/events/534013_maria-papafili-sta-hnaria-tis-ayras

Αναζήτηση Τέχνες

Νέα event
Όλα τα event
Κατηγορία event
Όλοι οι χώροι
Κατηγορία χώρων
Περιοχές

Ειδος: Τέχνες, Εικαστικά

Η Μαρία Παπαφίλη, στην ιδιαίτερη αυτή ενότητα των έργων της, φιλοτεχνημένων με μεικτά
υλικά, αναζητεί κι ιχνηλατεί, εμβαθύνει κι επιλέγει, μνήμες και πραγματικότητες, αισθήσεις
κι εντυπώσεις, προερχόμενες από ένα πλήθος γυναικών. Με το ευαίσθητο βλέμμα της, η
ζωγράφος εντοπίζει κι αναδεικνύει την λάμψη, την υπερηφάνεια και το μεγαλείο που
εκπέμπουν, μια σειρά από γυναίκες και μητέρες, οι οποίες κρατούν στην αγκαλιά τους ή
έχουν γύρω τους παιδιά. Γυναίκες και παιδιά, μέσα από μια ευδαιμονική ατμόσφαιρα,
φέρνουν στον νου αισθήσεις της Άνοιξης, με αλληγορικά φυλλώματα και άνθη, που έχουν
θαρρείς φυτρώσει κατά τις χίλιες και μια νύχτες των παραμυθιών και μιας ρευστής και
παράλληλα ανεξίτηλης μαγείας.
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Στα αισθαντικά αυτά ζωγραφικά έργα, που αφοπλίζουν τον θεατή με την αμεσότητα και την
ειλικρίνειά τους, υποβλητικά εμφανίζεται ένας υφέρπων λυρισμός, διαποτισμένος από έναν
λανθάνοντα ερωτισμό. Από το βάθος προς την επιφάνεια αποκαλύπτονται όψεις και μορφές
που δίνουν υπόσταση σε εποχές και ψυχικές διαθέσεις, δονήσεις και ρυθμούς,
προερχόμενους από την γυναικεία δύναμη και θαλπωρή, από την έλξη και τον εξωτισμό του
προσεγγίσιμου και ταυτοχρόνως του μακρινού. Η καθημερινότητα στα έργα αυτά συναντά
τον μύθο και η φαντασία την πραγματικότητα, στις ποικίλες εκδοχές και τις διαστάσεις της.

Με ιδιαίτερη στοργή και τρυφερότητα, η Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί  στρώσεις
χρωμάτων, που μεταφράζουν θωπευτικά θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα
από ποιητικές νότες, στα θέματά της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους
και χρωματικές αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
αντιθετικές τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς
αυτών των έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες
λάμψεις ή υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα.

Η δομή στα έργα αυτά, μετουσιώνεται σε έναν διάλογο βάθους κι επιφανείας,
προσδιορίζοντας η μια συντεταγμένη την άλλη, με πυκνότητα ή αντιστικτική αραίωση του
υλικού. Η στρωματογραφία άλλωστε των επιπέδων του υλικού είναι έτσι διαμορφωμένη,
ώστε να μεταδίδει συγκινησιακή υγρασία, επιθυμώντας θαρρείς να ξεδιψάσει το δικό μας
βλέμμα, κεντρίζοντας παράλληλα την έκπληξή μας μπροστά στο απροσδόκητο.

Οι ευφρόσυνες κι ευδαιμονικές μορφές της Μαρίας Παπαφίλη, εμφανίζονται μέσα από τις
αρμονικές τους ισορροπίες, αιφνιδιάζοντάς μας αφοπλιστικά. Κι αυτό έγκειται, στους
τρόπους που η ζωγράφος μας αποκαλύπτει την χαρά εντέλει της ζωής, κατορθώνοντας με
στοργή κι αισθαντικότητα, να μας μεταδώσει τα ήθη και κυρίως τον πολιτισμικό πλούτο
που μεταγγίζουν αυτές οι εικονομορφές της, τις πανανθρώπινές τους αλήθειες. Τις
αλήθειες, που διαμορφώνουν μια χαρμόσυνη και συνεχώς ανατροφοδοτούμενη
κοσμογεωγραφία, η οποία εμπερικλείει την δύναμη και την ευφροσύνη της ζωής.

Αθηνά Σχινά, Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού

Αργώ Γκαλερί

Από 12/03 έως 20/04
κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, κάθε Παρασκευή 10:00-14:00 
κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, κάθε Παρασκευή 17:00-20:00 
κάθε Σάββατο 10:00-15:00

Αργώ Γκαλερί

Δημοφιλη
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Ατομική έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού Μαρίας Παπαφίλη
στην Γκαλερί Αργώ

zougla.gr/politismos/article/sta-xnaria-tis-avras-atomiki-ek8esi-zografikis-tis-ikastikou-marias-papafili-sti-galeri-argo

«Στα χνάρια της αύρας»: Ατομική έκθεση ζωγραφικής της
εικαστικού Μαρίας Παπαφίλη στην Γκαλερί Αργώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 13:21

Η γκαλερί Αργώ, της οδού Νεοφύτου  Δούκα 5, στο Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της
τη ζωγράφο Μαρία Παπαφίλη, η οποία παρουσιάζει  την καινούργια της δουλειά, μια σειρά
έργων ζωγραφικής κάτω από το γενικό τίτλο «Στα χνάρια της αύρας». Αυτή είναι η 14η
ατομική της έκθεση.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 12 Μαρτίου. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 20
Απριλίου 2019.
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 «[...] Με ιδιαίτερη στοργή και τρυφερότητα, η Μαρία Παπαφίλη, χρησιμοποιεί στρώσεις
χρωμάτων, που μεταφράζουν θωπευτικά θαρρείς, άγραφες ιστορίες που λειτουργούν μέσα
από ποιητικές νότες, στα θέματά της. Μέσα από τις κατάλληλες μάλιστα σχεδιαστικές τους
και χρωματικές αλληλεπενέργειες, έρχονται στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
αντιθετικές τονικότητες. Η υφολογία άλλωστε συμπληρώνει νοηματικά τους συνειρμούς
αυτών των έργων, στα οποία διακρίνει κανείς απρόσμενες εντάσεις και διαβαθμιζόμενες
λάμψεις ή υφέσεις που δημιουργούν γοητευτικά παράδοξα.
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Η δομή στα έργα αυτά, μετουσιώνεται σε έναν διάλογο βάθους κι επιφανείας,
προσδιορίζοντας η μια συντεταγμένη την άλλη, με πυκνότητα ή αντιστικτική αραίωση του
υλικού. Η στρωματογραφία άλλωστε των επιπέδων του υλικού είναι έτσι διαμορφωμένη,
ώστε να μεταδίδει συγκινησιακή υγρασία, επιθυμώντας θαρρείς να ξεδιψάσει το δικό μας
βλέμμα, κεντρίζοντας παράλληλα την έκπληξή μας μπροστά στο απροσδόκητο.[...]»

Αθηνά Σχινά

Ιστορικός Τέχνης
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Λίγα λόγια για την καλλιτέχνιδα:

Η Μαρία Παπαφίλη γεννήθηκε στην Κόρινθο.

Σπουδάσε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τους Δ.
Μυταρά, Ι. Μόραλη και Μ. Λαμπράκη-Πλάκα στην Ιστορία της Τέχνης, τον Γ. Ξυνόπουλο
στην Νωπογραφία και Τέχνη Φορητής Εικόνας, τον Ι. Κολέφα στο Ψηφιδωτό. Πήρε πτυχίο με
«άριστα» και κέρδισε  υποτροφίες, κατά την διάρκεια των σπουδών της στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για σπουδές στο
Παρίσι.
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Από το 1985 ως το 1989 παρακολουθεί το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής στην Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris με δάσκαλο τον Vladimir Velickovik.
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Παράλληλα σπουδάζει στην Ecole Nationale Superieure des Arts Décoratifs de Paris όπου
παρακολουθεί: Τέχνη -χώρος με δάσκαλο τον S. Viquee, Ζωγραφική με δάσκαλο τον D. Rival,
Χαρακτική και Μεταξοτυπία με δασκάλους τους Sert, Clerte, Michas, Πρόπλασμα και Μάσκα
Θεάτρου με τον J. Maury, Κριτική Τέχνης με τον J.H. Ferrier, Ιστορία Τέχνης, Επικαιρότητα
Τέχνης με τον Ρ. Cabanne. Παίρνει πτυχίο με «πολύ καλά».

Από το 1988 ως το 1993 : Μεταπτυχιακό ”Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών” ”D.E.A”. στην
Φιλοσοφία και Ιστορία Τέχνης στη Σορβόννη (Paris 1 Ρantheon Sorbonne). Παίρνει πτυχίο
με «άριστα». Το 1995 κερδίζει υποτροφία της Bosch Gallery (Αθήνα) για σπουδές στην
Γερμανία.

Έχει πραγματοποιήσει 14 ατομικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε
πολυάριθμες ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Γκαλερί Αργώ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 5, 106 74 ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΤΗΛ.: 210 7249.333 /  FAX:210 7249.777

e-mail: info@argo-gallery.gr * website: www.argo-gallery.gr 

( Έπισκέψεις : Τρίτη – Παρασκευή: 10:00-14:00 & 17:00-20:00,

Σάββατο: 11:00-15:00)

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 13:35

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η Εθνική
Λυρική Σκηνή γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 14:03
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Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ   30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Βραβεία για
το Μουσείο 
Μετεώρων

Σηµαντικές διακρίσεις απέ-
σπασε το Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο
Μανιταριών στα Tourism Awards
2019. Απέσπασε 3 βραβεία που
αφορούν το ίδιο το µουσείο αλ-
λά και τις δραστηριότητες που
συστηµατικά και µε επαγγελ-
µατισµό αναπτύσσει.

Ελαβε βραβεία στις κατηγο-
ρίες:
1. Τουρισµός Υπαίθρου: Βραβείο
SILVER για τη διοργάνωση του
Κυνηγιού Τρούφας,
2. Φεστιβάλ - Πολιτιστική εκδή-
λωση: Βραβείο BRONZE για τη
διοργάνωση της ετήσιας Γιορτής
Μανιταριού και
3. Μουσεία - Αρχαιολογικοί χώ-
ροι: Βραβείο BRONZE.

Πρόκειται για σηµαντικές βρα-
βεύσεις, οι οποίες γίνονται ακό-
µα σηµαντικότερες αν λάβει κα-
νείς υπ’ όψιν ότι πρόκειται για
ένα περιφερειακό µουσείο, µε
µόλις τέσσερα χρόνια λειτουρ-
γίας.  Όταν, µάλιστα, η βράβευ-
ση αυτή προέρχεται από έναν
από τους πλέον έγκριτους θε-
σµούς της Ελληνικής Τουριστικής
Βιοµηχανίας, στον οποίο συµ-
µετέχουν οι µεγαλύτερες τουρι-
στικές επιχειρήσεις της χώρας,
τότε η βαρύτητα και το κύρος της
είναι ιδιαίτερα αυξηµένα. 

[SID:12589800]

Με ζόµπι
ανοίγουν
οι Κάννες

Ηνέα, γεµάτη ζόµπι, ταινία
του Τζιµ Τζάρµους, µε τίτλο

«The Dead Don’t Die», θα έχει
την τιµή να «ανοίξει» το 72ο Φε-
στιβάλ των Καννών, που θα πραγ-
µατοποιηθεί από τις 14 έως τις 25
Μαΐου.

Η υπόθεση της νέας δηµι-
ουργίας του Τζάρµους, που επι-
λέχθηκε να είναι η επίσηµη έναρ-
ξη αυτού του λαµπερού φεστι-
βάλ, µε χιούµορ, δράση αλλά και
τρυφερότητα βρίσκει τους Μπιλ
Μάρεϊ, Κλόι Σεβινί, Άνταµ Ντράι-
βερ και Τίλντα Σουίντον αντιµέ-
τωπους µε ορδές από ζόµπι σε
µια ήσυχη αµερικανική πόλη,
µε ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Η ταινία θα συµµετέχει στο
διαγωνιστικό τµήµα των Καννών,
ένα φεστιβάλ που στο παρελθόν
έχει τιµήσει τον Τζάρµους µε τη
Χρυσή Κάµερα («Πέρα από τον
Παράδεισο»), ενώ ο ίδιος διαγω-
νίστηκε ξανά στην Κρουαζέτ µε
το ποιητικό «Paterson». Το «The
Dead Don’t Die» θα ξεκινήσει να
προβάλλεται στις ελληνικές αί-
θουσες από τις 18 Ιουλίου.

[SID:12586574]

Του Γιώργου Σ. Κουλουβάρη
gkoul@naftemporiki.gr

Α
τοµική έκθεση του ζω-
γράφου Στέφανου Ρόκου
µε τίτλο «Stefanos Rokos:

Nick Cave & The Bad Seeds’ No
More Shall We Part, 14 pain-
tings 17 years later», σε επιµέ-
λεια του ιστορικού τέχνης Σταύ-
ρου Καβαλλάρη, παρουσιάζε-
ται έως τις 19 Μαΐου στο Μου-
σείο Μπενάκη [Πειραιώς 138 &
Ανδρονίκου, Αθήνα].

Για πρώτη φορά παρουσιά-
ζεται η νέα σειρά έργων του καλ-
λιτέχνη, η οποία έχει ως κέντρο
µια εικαστική προσέγγιση του
άλµπουµ «No More Shall We
Part» των Nick Cave & The Bad
Seeds (Mute, 2001). 

Η έκθεση, που περιλαµβά-
νει δεκατέσσερα ζωγραφικά έρ-
γα, ένα κέντηµα της Αντιόπης
Πανταζή και ένα τρίπτυχο, πλαι-
σιώνεται από ένα εικοσάλεπτο
making of video του project.
«Πρόκειται για µια ιδέα που επε-
ξεργάζοµαι εδώ και δεκαπέντε
χρόνια και ξεκίνησα να υλοποιώ
συστηµατικά τον Φεβρουάριο
του 2016», εξηγεί ο Στέφανος
Ρόκος. 

No More Shall We Part

«Καλλιτεχνικός στόχος ήταν η

δηµιουργία δεκατεσσάρων ζω-
γραφικών έργων εµπνευσµένων
από τα ισάριθµα τραγούδια του
δίσκου (δώδεκα τραγούδια του
άλµπουµ και δύο b-sides που
κυκλοφόρησαν µε τη limited

edition του άλµπουµ) και στη
συνέχεια η έκδοση ενός καλλι-
τεχνικού βιβλίου µε τίτλο “Ste-
fanos Rokos: Nick Cave & The
Bad Seeds’ No More Shall We
Part, 14 paintings 17 years later”. 

Το άλµπουµ “No More Shall
We Part” είχε µεγάλο αντίκτυπο
και επίδραση στην προσωπική
µου ζωή, καθώς και στην καλ-
λιτεχνική µου εξέλιξη, από τη
στιγµή που κυκλοφόρησε. Εί-
ναι έργο-σηµείο αναφοράς και
για τον ίδιο τον Nick Cave, αφού
οριοθετεί το τέλος µιας σηµαν-
τικής γι’ αυτόν περιόδου και την
αρχή µιας νέας», καταλήγει.

«Με τον Nick Cave διατηρώ,
επίσης, µια σταθερή σχέση και
επικοινωνία επί µία δεκαετία,
ενώ γνωρίζει και εκτιµά την καλ-
λιτεχνική µου δραστηριότητα».
Να σηµειωθεί ότι ο γνωστός µου-
σικός όχι µόνον παραχώρησε
δικαίωµα χρήσης των στίχων
του στο εικαστικό αυτό project,
αλλά και ότι, µε ουσιαστικό τρό-
πο, έχει ο ίδιος προσωπικά «συν-
τονιστεί» και υποστηρίζει την
έκθεση και την έκδοση.

«Τον Νοέµβριο του 2017 και
τον Ιούνιο του 2018, ο Nick Ca-
ve επισκέφθηκε το εργαστήριό
µου και είδαµε µαζί όλα τα έρ-
γα του project. Η ανταπόκρισή
του ήταν ενθουσιώδης, οι συ-
ζητήσεις σχετικά µε την προ-
σέγγιση του album, τη συνοµι-
λία των έργων µε τα τραγούδια,
την έκδοση του βιβλίου, την έκ-
θεση και τoν τρόπο µε τον οποίο
φαντάζοµαι ότι θα πραγµατο-

ποιηθούν οι παρουσιάσεις ήταν
απόλυτα ουσιαστικές».

Όπως επισηµαίνει ο επιµε-
λητής της έκθεσης, Σταύρος Κα-
βαλλάρης, «.... η περίπτωση της
συνάντησης του ζωγράφου Στέ-
φανου Ρόκου και των τραγου-
δοποιών Nick Cave & the Bad
Seeds, καθώς και της αµφίδρο-
µης σχέσης τους, η οποία οδή-
γησε σε αυτή την έκθεση και
την οπτικοποίηση, µε χειρο-
πιαστή συνειδητοποίηση, των
14 τραγουδιών του συνθετικού
έργου “No More Shall We Part”,
δεκαεπτά χρόνια αργότερα εί-
ναι γεµάτη θύµησες, αναπολή-
σεις, µνήµες, όλες απολιθώµα-
τα που προσπαθούν να επανα-
συνδεθούν µε την αποσπα-
σµατική υπόσταση του δίπο-
λου “παιδί/άνδρας”. Μοναδικά
υποβλητικοί στίχοι, οι οποίοι,
όταν δεν εκφράζουν την επιθυ-
µία να συνεπάρουν, σαγη-
νεύουν, παρασέρνουν. Πίνακες
εξίσου σαγηνευτικοί, που επι-
καλούνται τα όποια ψήγµατα
έρωτα έχουν ξεµείνει ως πα-
ρόρµηση µιας αρχειοθετηµέ-
νης επιθυµίας». Ωράριο λει-
τουργίας: Πέµπτη & Κυρια-
κή:10:00-18:00, Παρασκευή &
Σάββατο: 10:00-22:00, ∆ευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη: κλειστά.

[SID:12589795]

Ερέθισµα η δύναµη του βλέµµατος των γυναικών
«Στα χνάρια της αύρας» από τη Μαρία Παπαφίλη στην αίθουσα «Αργώ»

Πίνακες και στίχοι που σαγηνεύουν

Η νέα δουλειά της Μαρίας
Παπαφίλη, µια σειρά έρ-

γων ζωγραφικής υπό τον γενι-
κό τίτλο «Στα χνάρια της αύρας»,
παρουσιάζεται στο αθηναϊκό
κέντρο, στην Αίθουσα Τέχνης
«Αργώ», έως τις 20 Απριλίου [Νε-
οφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι].

Η εικαστικός αναφέρει ότι η
δύναµη του βλέµµατος και η
αύρα των γυναικών και των παι-
διών του κόσµου όχι µόνο δεν
την άφησαν αδιάφορη, αλλά έγι-
ναν το ερέθισµα και η αφορµή,
η αφετηρία και η έµπνευση για
τη δηµιουργία αυτών των έρ-
γων. 

«Στη γητειά του βλέµµατος»
είναι ο τίτλος κειµένου της δρ.
ιστορικού της Τέχνης - τεχνο-
κριτικού Ντόρας Ηλιοπούλου-
Ρογκάν που συνοδεύει τον κα-
τάλογο της έκθεσης, όπου µε-
ταξύ άλλων διαβάζουµε: «Σα-
γηνευτικά είναι, όντως, τα πορ-
τραίτα που έχει µε έµπνευση,
πάθος και µεγάλη µαεστρία ζω-

γραφίσει, η χαρισµατική καλ-
λιτέχνιδα Μαρία Παπαφίλη.
Πορτραίτα - “δηµιουργίες” κα-
θώς υπαγορευµένα από αυτόν

καθαυτόν τον ψυχισµό της -και
γι’ αυτό αδιάβροχα σε κάθε τυ-
ποποίηση- ακτινοβολούν το έρ-
µα της προσωπικότητάς της. Και

αυτό, µε χαρισµατικό έναυσµα
την ιδιοσυγκρασία του εκάστο-
τε µοντέλου και όχι, απλά, τη
µορφολογία του.

Μάτια - καθρέπτες της ψυ-
χής στα οποία έχουν αποκρυ-
πτογραφηθεί µε µοναδική ενάρ-
γεια ουσιαστικά βιώµατα και
εµπειρίες. Μάτια που σε συν-
τροφεύουν για πολύ καιρό αφό-
του πάψεις να τα έχεις µπρο-
στά σου. Μάτια που βιώνουν
την κάθε στιγµή µέχρι τα µύχια
για να επικοινωνήσουν ουσια-
στικά ακόµη και µε τον λιγότε-
ρο εξοικειωµένο µε την τέχνη
θεατή. Μάτια που σε κατακυ-
ριεύουν ψυχή τε και σώµατι για
να σου µεταδώσουν ένα αυ-
θεντικό “απόσταγµα» όχι µο-
ναχά από τη γήινη αλλά και από
τη µεταφυσική υπόστασή τους.
Μάτια που αναφέρονται και εκ-
φράζουν όσο είναι δυνατό -ει-
καστικά- το µυστηριώδες 3ο µά-
τι, άµεσα ή έµµεσα υποβεβλη-
µένο µες από τους αρχαίους πο-

λιτισµούς και τις αντίστοιχες
“µυθοπλασίες” […]».

Στον συνοδευτικό κατάλογο
συναντάµε και κείµενο µε τίτ-
λο «H Κοσµογραφία του Προ-
σώπου», όπου, ανάµεσα σε άλ-
λα, η ιστορικός Τέχνης και Θε-
ωρίας του Πολιτισµού Αθηνά
Σχινά σηµειώνει: «[…]Οι ευ-
φρόσυνες κι ευδαιµονικές µορ-
φές της Μαρίας Παπαφίλη, εµ-
φανίζονται µέσα από τις αρµο-
νικές τους ισορροπίες, αιφνι-
διάζοντάς µας αφοπλιστικά. Κι
αυτό έγκειται, στους τρόπους
που η ζωγράφος µάς αποκαλύ-
πτει την χαρά εντέλει της ζωής,
κατορθώνοντας µε στοργή κι αι-
σθαντικότητα, να µας µεταδώσει
τα ήθη και κυρίως τον πολιτι-
σµικό πλούτο που µεταγγίζουν
αυτές οι εικονοµορφές της, τις
πανανθρώπινές τους αλήθειες. 

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως
και Παρασκευή: 10π.µ.-2µ.µ.
και 5µ.µ.-8µ.µ. | Σάββατο: 11π.µ.-
3µ.µ. [SID:12589792]

Ένα άλµπουµ, δεκατέσσερα έργα, µία έκδοση και µία έκθεση

Ο Nick Cave (δεξιά) µε τον εικαστικό Στέφανο Ρόκο.

Η Sabrina (Μαρόκο) - «Θρυλική πριγκίπισσα», 33x24. 



Η εικαστικός Μαρία Παπαφίλη στο zougla.gr
zougla.gr/politismos/sinentefksis-politismos/article/i-ikastikos-maria-papafili-sto-zouglagr

Συνέντευξη στη Σπυριδωνία Κρανιώτη

«Η τέχνη είναι ένα σημείο αναφοράς στη ζωή όλων μας και είναι καθήκον των ανθρώπων
που την υπηρετούν να μένουν πάντα δυνατοί και δημιουργικοί, να διατηρούν το
ενδιαφέρον αλλά και να εκπλήσσουν... θετικά! Είμαι σίγουρη ότι οι επόμενες κινήσεις μου
στον τομέα της τέχνης θα είναι εξ ίσου ενδιαφέρουσες και θα εντυπωσιάσουν τους
ανθρώπους που τους αρέσει η δουλειά μου, αλλά και πριν από αυτούς και εμένα την ίδια!»
αναφέρει μεταξύ άλλων στο zougla.gr η  εικαστικός Μαρία Παπαφίλη με αφορμή τη νέα της
έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Στα χνάρια της αύρας» στην Γκαλερί Αργώ.

ADVERTISING
Βλέποντας κάποιος τα έργα της Μαρίας Παπαφίλη διαπιστώνει, πάθος, αγάπη στο χρώµα κι
ένα ροµαντισµό που διαχέεται στο φως τους. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις παρουσιάζει ήδη
από τις 12 Μαρτίου, τη 14η ατομική της έκθεση στην Γκαλερί Αργώ και έχει κερδίσει τις
εντυπώσεις.

«Ο κόσμος που επισκέπτεται την έκθεση συνήθως μου λέει ότι "παίρνουν την αύρα" μέσα
από τα μάτια των ανθρώπων που ζωγράφισα. Ίσως η αύρα των γυναικών και των παιδιών
που ζωγράφισα δεν "τάραξε" μόνο εμένα αλλά μπόρεσε να περάσει και στο κοινό μου και
θεωρώ ότι αυτό το σημείο τουλάχιστον το πετύχαμε, όχι εγώ μόνο αλλά μαζί μου και οι
γυναίκες και τα παιδιά των έργων μου» επισημαίνει η Μαρία Παπαφίλη.

Ακόμη η εικαστικός αποκαλύπτει  στο zougla.gr τα μελλοντικά της σχέδια καθώς και τι
ονειρεύεται για την καλλιτεχνική της διαδρομή.
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Πείτε μας λίγα λόγια  για τη νέα σας δουλειά «Στα χνάρια της αύρας» καθώς και τι
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη συγκεκριμένη έκθεση.

Πριν μερικά χρόνια, φίλοι αρχιτέκτονες, εκτός Ελλάδος, με παρακάλεσαν να ασχοληθώ
εικαστικά με θέματα που αφορούσαν μακρυνές χώρες. Πέρασα έτσι ένα διάστημα να μελετώ
μορφές και τοπία τελείως διαφορετικά από αυτά που είχα σαν έμπνευση έως εκείνη τη
στιγμή. Άρχισα να επισκέπτομαι μουσεία, να διαβάζω βιβλία που αφορούσαν «εξωτικές»
χώρες, να «ανακαλύπτω» ανθρώπους γύρω μου από τις χώρες αυτές που ίσως στο
παρελθόν δεν με απασχολούσαν ιδιαίτερα. Άρχισα να πειραματίζομαι με πολύ ενδιαφέρον
με ένα νέο εικαστικό «περιβάλλον». Σύντομα η δουλειά μου μπήκε σε μια κατεύθυνση
θεματολογικά τελείως διαφορετική από πριν και αυτό μου άρεσε, αφοσιώθηκα και ανέπτυξα
μια καινούργια ενότητα έργων την οποία και παρουσιάζω τώρα.

Γιατί επιλέξατε τον  τίτλο «Στα χνάρια της αύρας»

Με ενδιαφέρει πολύ να κοιτάζω τους ανθρώπους γύρω μου, σε φωτογραφίες, στον
κινηματογράφο ή την τηλεόραση. Καθώς παρατηρώ την προσωπικότητα τους, κάποιοι με
εντυπωσιάζουν περισσότερο από άλλους γιατί έχω την εντύπωση ότι διαχέουν μια
ιδιαίτερη δύναμη που θεωρώ ότι επιδρά στο περιβάλλον τους. Στην καινούργια μου
δουλειά, με τη νέα θεματολογία που ανέφερα πριν, παρουσιάζω τέτοιους ανθρώπους,
αναλύω αυτήν τη δύναμη, αυτήν την «αύρα» και αφοσιώνομαι στο να την εκφράσω με τα
δικά μου μέσα, με τον δικό μου τρόπο.
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Τι είναι για εσάς η ζωγραφική;

Η ζωγραφική είναι ένα απαραίτητο μέσο έκφρασης για εμένα. Ως άνθρωπος παρατηρώ τα
πάντα με προσοχή, έχω μια πολύ καλή μνήμη, μου αρέσει να διηγούμαι ιστορίες από το
παρελθόν ή να φτιάχνω παραμύθια στο παρόν. Ο καλύτερος τρόπος να τα συνδυάσω όλα
αυτά είναι μέσω των έργων τέχνης που δημιουργώ.

Πείτε μας δύο λόγια για την τεχνική και τη δουλειά σας.

Η νέα σειρά των έργων μου έγινε σε χαρτί, κυρίως ακουαρέλας, με ξυλομπογιές, τέμπερα,
κολάζ και ακουαρέλα.

Έχετε υπάρξει μαθήτρια σημαντικών δασκάλων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τι έχετε
αποκομίσει από αυτούς; Υπάρχει κάποιος δάσκαλος που ξεχωρίζετε;

Πολλοί από τους δασκάλους μου στην Ελλάδα και την Γαλλία, όπως ο Μυταράς και ο
Βελίκοβιτς, ήταν ή είναι σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης. Μου έδωσαν τα
απαραίτητα εργαλεία έκφρασης ώστε να μπορώ να μετατρέπω πράγματα και γεγονότα που
τραβούν την προσοχή μου, που με εμπνέουν, σε τέχνη.

Από ποιους καλλιτέχνες έχετε δεχτεί επιρροές;

Μου αρέσει να βλέπω και να μελετώ, σε μουσεία και εκθέσεις, έργα από την Αναγέννηση
έως σήμερα και να βρίσκω λύσεις στη ζωγραφική μου. Έχω πάρει κυρίως τεχνικά στοιχεία
από πολλές πλευρές, αλλά διατηρώ ένα προσωπικό ύφος στην ζωγραφική μου. Δεν θεωρώ
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ότι έχω επηρεαστεί ιδιαίτερα, τουλάχιστον συνειδητά και συγκεκριμένα, από κάποιον άλλο
ζωγράφο.

Από την ιστορία της τέχνης με ενδιαφέρουν οι δημιουργίες καλλιτεχνών όπως ο Κλέε, ο
Ρέμπραντ, ο Βελάσκεθ, ο Μπονάρ, ο Ρενουάρ, ο Ντύρερ, ο Βαν Γκόγκ, ο Σαγκάλ, καθώς και ο
Γαλλικός Ιμπρεσιονισμός και ο Γερμανικός εξπρεσιονισμός για την ιδιαίτερη σημασία που
έδωσαν στο χρώμα και το φως.

Βλέποντας κάποιος τα έργα σας, διαπιστώνει, πάθος, αγάπη στο χρώµα κι ένα
ροµαντισµό που διαχέεται στο φως τους. Τι σας λέει ο κόσµος  συνήθως;

Ο κόσμος που επισκέπτεται την έκθεση συνήθως μου λέει ότι «παίρνουν την αύρα» μέσα
από τα μάτια των ανθρώπων που ζωγράφισα. Ίσως η αύρα των γυναικών και των παιδιών
που ζωγράφισα δεν «τάραξε» μόνο εμένα αλλά μπόρεσε να περάσει και στο κοινό μου και
θεωρώ ότι αυτό το σημείο τουλάχιστον το πετύχαμε, όχι εγώ μόνο αλλά μαζί μου και οι
γυναίκες και τα παιδιά των έργων μου.

Ποιον Έλληνα ζωγράφο θαυµάζετε;

Θαυμάζω πολλούς Έλληνες ζωγράφους, είτε παλαιούς του 19ου αιώνα είτε και σύγχρονους.
Υπήρξαν και υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες ζωγράφοι όπως ο Ιακωβίδης, ο Μπουζιάνης, ο
Κόντογλου, ο Τέτσης και άλλοι. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω ότι μέσα σε όλους
αυτούς που αγάπησα, που με δίδαξαν μέσα από το έργο τους, ιδιαίτερη θέση έχει ο
Μόραλης γιατί μου έδωσε, ως δάσκαλος, συμβουλές που μπορώ να τις έχω «φυλαχτό» μέχρι
τώρα και ως ζωγράφος αλλά και ως άνθρωπος.

Υπάρχει κάποιο από τα έργα σας που να αγαπάτε περισσότερο;

Τα έργα μου είναι σαν τα παιδιά. Τα αγαπάς όλα αλλά κάποια είναι ιδιαίτερα γιατί έχουν
ιδιαίτερο «χαρακτήρα» έχουν την ιδιαιτερότητα τους. Όταν ζωγραφίζω, κάποια έργα με
απασχολούν περισσότερο, κάποια λιγότερο, αυτό όμως δεν επηρεάζει τα αισθήματα μου ή
την άποψη μου για αυτά.

Για τους ανθρώπους που τα βλέπουν είναι τελείως διαφορετικό. Στην «κατανάλωση» του
έργου τέχνης, όταν ένας φιλότεχνος «διαβάζει» το έργο τέχνης, χρησιμοποιεί τα προσωπικά
του κριτήρια, μόρφωση, γενικά γνώσεις, εμπειρίες και συνειρμούς, που του δημιουργούν
μέσα του μια τελείως διαφορετική, υποκειμενική, συναισθηματική σχέση με αυτό.

Πιστεύετε πως η Τέχνη έχει κάποια απάντηση στους σύγχρονους προβληματισμούς;

Η τέχνη, όπως γνωρίζουμε, είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει ο
δημιουργός. Οι καλλιτέχνες εκφράζουν με θεωρητικά μέσα, τις δημιουργίες τους,
συχνότερα έμμεσα, σπανιότερα άμεσα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το γενικό αίσθημα. Εάν
μελετούμε προσεκτικά και αναλύουμε τα σύγχρονα έργα τέχνης, θα μπορέσουμε, πράγματι,
να αποκρυπτογραφήσουμε, ίσως να ανακαλύψουμε, απαντήσεις στους προβληματισμούς
της εποχής, όπως συνέβαινε και πάντα εξάλλου στην ιστορία των πολιτισμών. Σε αυτό
βρίσκεται και η πραγματική αξία της τέχνης, η οποία είναι ένα πολύτιμο, ένα απαραίτητο
στοιχείο σε κάθε κοινωνία.
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Σήμερα πόσο εφικτό είναι να βιοποριστεί ένας καλλιτέχνης από τη ζωγραφική;

Η τέχνη είναι, για αυτόν που τη διαλέγει ως επάγγελμα, όπως και ορισμένα άλλα
επαγγέλματα και απασχολήσεις, μια εκλογή καθαρά προσωπικού ενδιαφέροντος εντελώς
ανεξάρτητου από οικονομικούς υπολογισμούς. Ο γενικός κανόνας, μπορούμε να πούμε,
είναι ότι εάν για κάποιον, στη ζωή του, προέχει ο οικονομικός παράγοντας, σχεδόν
οπωσδήποτε δεν διαλέγει το επάγγελμα του ζωγράφου. Υπάρχουν πολλά άλλα επαγγέλματα
που προσφέρουν πολύ περισσότερη οικονομική σιγουριά, πέρα από την τέχνη αλλά ακόμη
και μέσα στην τέχνη (για παράδειγμα σε τομείς όπως ο κινηματογράφος, η μόδα, η
αρχιτεκτονική, το ντιζάιν). Η ζωγραφική γενικά είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που δεν
επιτρέπει στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών που το ασκούν, να ζουν αποκλειστικά από αυτό.
Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε περιόδους όπως η σημερινή, κατά τις οποίες η οικονομία
περνά μια ιδιαίτερα μεγάλη κρίση.    

Σκεφτήκατε ποτέ να εργαστείτε στο εξωτερικό;

Ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Πώς µπορεί να επιλέξει κάποιος ένα δικό σας έργο;

Απευθυνόμενος στην Αλεξία Σερέζη στην αίθουσα τέχνης Αργώ στο Κολωνάκι με την οποία
συνεργάζομαι τώρα, και από το ίντερνετ μέσα από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
ιστοσελίδες που παρουσιάζουν τα έργα μου.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή

Πολύ όμορφη ερώτηση! Ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω να ονειρεύομαι και να
εκφράζομαι δημιουργικά όπως θέλω, όπου θέλω, γιατί θεωρώ ότι έχω πάρα πολλά να ζήσω,
να μάθω και να δημιουργήσω στο μέλλον!

Ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Η τέχνη είναι ένα σημείο αναφοράς στην ζωή όλων μας και είναι καθήκον των ανθρώπων
που την υπηρετούν να μένουν πάντα δυνατοί και δημιουργικοί, να διατηρούν το 
ενδιαφέρον αλλά και να εκπλήσσουν... θετικά! Είμαι σίγουρη ότι οι επόμενες κινήσεις μου
στον τομέα της τέχνης θα είναι εξ ίσου ενδιαφέρουσες και θα εντυπωσιάσουν τους
ανθρώπους που τους αρέσει η δουλειά μου, αλλά και πριν από αυτούς και εμένα την ίδια!

Διαβάστε επίσης: «Στα χνάρια της αύρας»: Ατομική έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού
Μαρίας Παπαφίλη στην Γκαλερί Αργώ
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