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Οι καλλιτέχνες στην εποχή της Αναγέννησης, έπρεπε 
να δοκιμαστούν να μαθητεύσουν σε διαφορετικές 
τέχνες, τεχνικές και εργαστήρια, πριν αποφασίσουν σε 
ποια τέχνη θα εξειδικευτούν. Ο Ιταλός καλλιτέχνης της 
Αναγέννησης, Benvenuto Cellini, αναγνωρίστηκε ως 
χρυσοχόος, γλύπτης, μουσικός και ποιητής. Βασικός 
ανταγωνιστής του ήταν ο Cristofor Foppa, γνωστός 
ως Caradosso. Ο Caradosso, όπως οι περισσότεροι 
καλλιτέχνες του Ιταλικού νότου, μαθήτευσε σε 
διαφορετικά εργαστήρια, ενώ ήταν εξαιρετικός 
γλύπτης και ζωγράφος, πριν ξεχωρίσει στην τέχνη 
της κοσμηματοποιίας. Η ιδιαιτερότητα της εποχής, 
το διαφορετικό υπόβαθρο των καλλιτεχνών και η 
ποικιλομορφία των εξειδικεύσεών τους επέτρεπε 
την ανάδειξη τους. Για τους νέους καλλιτέχνες που 

δημιούργησαν ιστορικά έργα, καθοριστικό ρόλο 
έπαιξαν κληρικοί και αξιωματούχοι, αναθέτοντας 
ειδικές παραγγελίες για δώρα, προσωπικά ή κρατικά 
σε καλλιτέχνες που ξεχώριζαν για τις τεχνικές τους 
γνώσεις.

Σήμερα, αντίστροφα με την εποχή της Αναγέννησης, οι 
καλλιτέχνες ξεκινούν από μια τέχνη και καταλήγουν 
να πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές στην 
διάρκεια της καριέρας τους, ενώ η επιτυχία τους δεν 
απαιτεί μόνο επιμόρφωση, εξάσκηση και δυναμική 
προβολή. Η ευόδωση συχνά έρχεται από τη στήριξη 
ισχυρών Οργανισμών και Μουσείων. Η τέχνη 
ακολουθεί τα ίχνη των περιστάσεων, τις συγκυρίες ή 
τις ειδικές παραγγελίες που δέχονται οι καλλιτέχνες 

και επιπλέον οι κοινωνικό - πολιτικές εξελίξεις 
επηρεάζουν την κοινωνία και ακολούθως τα προϊόντα 
της. Οι προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη έρχονται 
να ολοκληρώσουν το αποτέλεσμα της δημιουργίας, 
για να αφήσουν τα ίχνη του στην ιστορία της τέχνης. 
Μια ομαδική έκθεση κρίνεται από την Ιστορία που 
δεκαετίες αργότερα τοποθετεί τα έργα στην εποχή 
τους, παραθέτοντας την συμβολή τους στον παγκόσμιο 
χάρτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Στην έκθεση «Νέοι Ορίζοντες» καταξιωμένοι 
γλύπτες, πρωτοεμφανιζόμενοι και βραβευμένοι 
εικαστικοί κοσμήματος αποδεικνύουν πως η 
διαδικασία δημιουργίας ενός σημαντικού σύγχρονου 
κοσμήματος δεν απαιτεί μόνον την εκτεταμένη 
μόρφωση, εμπειρία ή υπάρχουσα αναγνώριση του 
καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες αφήνουν στα χέρια τους τη 
δημιουργία να χαράξει την προσωπική τους εμπειρία 
και ανατρέπουν το κατεστημένο των συμβατικών 
φορέσιμων κοσμημάτων. Χωρίς δισταγμό ή το βάρος 
ενός απαιτητικού παραγγελιοδόχου και με έναυσμα 
την ελευθερία, οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην 
πρόκληση του ΜΚΗΛ και πειραματίστηκαν με φόρμες 
και υλικά, διαμορφώνοντας νέες τάσεις με φορητά, 
μνημειώδη έργα ή installations (εγκαταστάσεις). 

Τα έργα έχουν κατασκευαστεί από ανθεκτικά, 
πολύτιμα, ανακυκλωμένα  ή  εύθραυστα υλικά ενώ 
ορισμένες κατασκευές μετά την έκθεση μπορεί να 
διαλυθούν, ώστε η εμπειρία της δημιουργίας τους 
να μετουσιωθεί σε άλλο σχηματισμό. Χρηστικά, 
διακοσμητικά, φορητά ή γλυπτά, τα έργα ανανεώνουν 
τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Το εικαστικό 
κόσμημα παρουσιάζεται για άλλη μια φορά με ισχυρή 
δυναμική και έρχεται να αναδείξει ισχυρά πολιτικά, 
κοινωνικά ή και προσωπικά μηνύματα και να θέσει τα 
θεμέλια για μια νέα «Αναγέννηση» στην ιστορία της 
ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σήμερα, με οδηγό τα «Αναγεννησιακά» πρότυπα, 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στέκεται αρωγός και 
στυλοβάτης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 
Ευχαριστούμε το ΙΣΝ για την σημαντική στήριξη που 
προσφέρει στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη 
και στο εγχείρημά του, να συνεχίσει να πρωτοπορεί 
με προγράμματα που ωφελούν τη σύγχρονη κοινωνία 
με νέες μουσειολογικές δράσεις που προωθούν και 
προβάλλουν τη νέα ελληνική εικαστική δημιουργία του 
καλλιτεχνικού κοσμήματος στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ι.Η.Λ. 

Ευχαριστούμε εγκάρδια τους Καλλιτέχνες 
που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της έκθεσης 

«Νέοι Ορίζοντες από το Κόσμημα στη Γλυπτική».
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Δημιουργεί νέες ιδέες, αντλώντας την έμπνευσή της από απλά αντικείμενα και γεγονότα. Η ιδιαίτερη 
αντίληψη των σχημάτων, την βοηθά να δημιουργήσει περίτεχνα εικαστικά έργα σε ιδιαίτερες φόρμες. 

Η ικανότητά της αυτή, σε συνδυασμό με την τεχνική αρτιότητα που κατέχει, της επιτρέπουν να αποδίδει την 
καλύτερη δυνατή εφαρμογή των κοσμημάτων στο σώμα. Διακρίνεται για την τάση της να χρησιμοποιεί 
διαφορετικά υλικά, φαινομενικά αταίριαστα, τα οποία, όμως, εντάσσει  αρμονικά στο σύνολο. Πειραματίζεται 
με την αντίδραση των υλικών και σαγηνεύεται με τη μεταμόρφωσή τους όταν αυτά αποκαλύπτουν τα μυστικά 
τους. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το έργο της την καθιστά σημαντική 
παρουσία στον χώρο του εικαστικού κοσμήματος.

Μαρία Τσιμπισκάκη 

Ιόλη Λειβαδά

Η Σοφία Mπαχλαβά και ο Βασίλης Σταμούλης 
αποτελούν ένα και μοναδικό δίδυμο δημιουργίας 

κοσμημάτων. Ζουν και εργάζονται στη Λαμία, 
από όπου η αρμονία της φύσης και η φωτιά στα 
καμίνια τους εμπνέει σε νέες φόρμες. Με την 
ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά-πολιτικά 
ζητήματα, συχνά μας εκπλήσσουν με κατασκευές 
που άπτονται σε σύγχρονα θέματα, εκφράζοντας τη 
διαμαρτυρία τους με δημιουργικό και ειρηνικό τρόπο. 
Χωρίς να χάνουν την επαφή τους με τη σύγχρονη 
μόδα, αυτή τη φορά, ακολουθούν το νεωτερισμό των 
γλυπτών δακτυλιδιών, ή κατά την ιστορία gimmel 
rings.  «Οι συμφωνικές φόρμες», το δακτυλίδι της 
έκθεσης, είναι τρισδιάστατο και κατασκευασμένο από 
ασήμι, ρητίνες, οπτικές ίνες και ανθρακώνημα. Για 
άλλη μια φορά η συνεργασία τους ισορροπεί ανάμεσα 
στην έμπνευση και την τεχνική, με ένα κόσμημα που 
μπορεί να φορεθεί ή να τοποθετηθεί σε μουσειακή 
βιτρίνα. «Από το κόσμημα στη γλυπτική», αυτό το 
έργο θα μπορούσε εύκολα να μεγεθυνθεί και σε 
υπέροχο γλυπτό. 

Σοφία Μπαχλαβά - Βασίλης Σταμούλης
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Η επιθυμία της να εκφράσει τις σκέψεις και τις 
ανησυχίες της, μέσα από το κόσμημα, της δημιουργεί 

την ανάγκη να μοιραστεί την εσωτερικότητά της με 
το κοινό. Αποζητά την σύνδεση του νου με το σώμα, 
υπερπηδώντας τις προκλήσεις που τίθενται κάθε φορά 
στην διαδικασία της δημιουργίας. Χωρίς να φοβάται, 
αναζητά τις θεματικές της και βρίσκει την έμπνευσή της 
μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, τον ονειρικό κόσμο και 
την μυθολογία. Με όπλο και ασπίδα την φαντασία, που 
αρνείται να τιθασεύσει, κρύβει στα έργα της μηνύματα 
και μια ιστορία που πρέπει να φορεθεί.

Άρτεμις Βαλσαμάκη

Η ατίθαση φύση του καλλιτέχνη, δεν επιτρέπει την φαντασία να 
εφησυχάσει. Η τάση της Ιόλης Λειβαδά να έλκεται από θεματικές που 

συνήθως περνούν απαρατήρητες, αλλά και η αστείρευτη έμπνευσή της 
, της δίνουν το προβάδισμα να ανακαλύψει ανεξερεύνητα μονοπάτια. 
Χρησιμοποιώντας το σώμα, ως σημείο εκκίνησης, εφευρίσκει γλυπτές 
εφαρμογές στην απλή καθημερινότητα. Πηγές έμπνευσης, όπως η θάλασσα 
και ο βυθός της, η ψυχή, ο άνθρωπος και άλλα συμπαντικά στοιχεία της 
φύσης, αναπτύσσουν ολόκληρα πεδία έρευνας για την καλλιτέχνη. Επιχειρεί 
να βιώσει τα περιβάλλοντα των θεμάτων της, γεγονός που την βοηθά να 
αποτυπώσει, με εικαστικό τρόπο, στο έργο της ,τα δίπολα χαρακτηριστικά της 
φύσης, όπως η ανθεκτικότητα και η αίσθηση του εύθραυστου. Η προσέγγιση 
και αποτύπωση της πραγματικότητας προσδίδουν μοναδικότητα στις 
δημιουργίες της. Η συμμετοχή της καλλιτέχνιδος σε σημαντικές εκθέσεις 
εικαστικού κοσμήματος, ανά τον κόσμο, αποδεικνύει την σημασία της 
συμβολής της στην τέχνη και την καθιερώνει ως σημαντική εκπρόσωπο 
στον κόσμο του κοσμήματος.
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Όταν το 2000, η Δέσποινα Πανταζοπούλου 
έφερε στο Μουσείου μια εγκατάσταση από 

35 τηλε-κάρτες, για να εκτεθεί ως το κόσμημα 
που θα την αντιπροσώπευε στη διεθνή έκθεση, 
«Artists’ Jewellery in Contemporary Europe: The 
Female Perspective», μου πήρε λίγες μέρες για 
να μπορέσω να εξηγήσω το αφηρημένο αυτό έργο 
στο ελληνικό κοινό.  Από τη δεκαετία του70’, η Δ. 
Πανταζοπούλου ήταν από τους πρώτους εικαστικούς 
που, ακούραστα, αναζητούσε νέες φόρμες και 
εννοιολογικά έργα τέχνης, που να μην εφαρμόζουν 
απαραίτητα στο ανθρώπινο σώμα, αλλά να 
πρωτοπορούν σημειολογικά. Από τα ιδρυτικά μέλη 
της Ομάδας Αφής (1979), η εικαστικός πήρε το βήμα 
για «…διάλογο και αλληλεπίδραση…» . Έχει 
πολύτιμη εμπειρία στη διδαχή και η συμμετοχή της 
σε συνέδρια και εκθέσεις της έχουν δώσει ώθηση 
και δυναμική για να συνεχίζει το έργο της και να 
μας εμπιστεύεται άψογα τεχνικά έργα, που μας 
παρακινούν για περαιτέρω σκέψη.

Δέσποινα Πανταζοπούλου Ντόλλυ Μπουκογιάννη 

Το 1986, η υποψηφιότητα για το βραβείο Diamonds 
International Award, της De Beers, δεν σταμάτησε 

την Ντόλλυ Μπουκογιάννη να δοκιμάζει νέες τεχνικές 
στη δουλειά της και να αναγνωρίζεται σε διεθνές 
επίπεδο. Η Ντ. Μπουκογιάννη, με περισσότερα από 
25 χρόνια στην «καμπούρα» του τεχνίτη, καθημερινά 
σχεδιάζει και κατασκευάζει μοναδικές δημιουργίες για 
τις πελάτισσες της που εκτιμούν τη φινέτσα της για το 
πολύτιμο καλλιτεχνικό κόσμημα. Με δυνατή παρουσία σε 
πολλές εικαστικές και εμπορικές εκθέσεις, η σχεδιάστρια 
συνεχίζει τις προσπάθειές της, ενισχύοντας τους 
νεότερους σχεδιαστές, αλλά και την ελληνική συντεχνία, 
μέσω του κρατικού μηχανισμού. Πρόσφατα παρέδωσε 
εισήγησή της στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
για το πλαίσιο νέων κανονισμών για την πιστοποίηση 
πολύτιμων κοσμημάτων. Μαζί με τις πολύτιμες 
δημιουργίες, συνεχίζει αδιάκοπα με προσπάθειες για 
την προώθηση του καλλιτεχνικού κοσμήματος, ενώ 
πρόσφατα συμμετείχε σε επιτροπή για την ίδρυση 
τμήματος κατασκευής κοσμήματος στην Σχολή Καλών 
Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Αιθέριες, γήινες, σμιλεμένες φόρμες, λέξεις που 
δεν αρκούν για να περιγράψουν την εργασία της 

έμπειρης εικαστικού κοσμημάτων. Τα κοσμήματά 
της έχουν ξεπεράσει την φόρμα δισδιάστατων 
αντικειμένων για να φορεθούν, και μπορούν να 
χαρακτηριστούν, ως αντικείμενα χώρου ή σαν 
«εγκαταστάσεις». Κάθε πρόσκληση γίνεται πρόκληση 
για την Κ. Κουτούζη προσέχοντας να σεβαστεί το θέμα 
που την αγγίζει, το υλικό που θα σμιλέψει αλλά και 
την φήμη της, η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. 
Η αναγνώριση της στην Ιταλία και την Ισπανία 
συνεχίζεται με θετικά σχόλια από ειδικούς στην 
Αμερική, ενώ τα κοσμήματά της αποτελούν, πάντα, 
σημαντικές προσθήκες για διεθνής συλλογές.

Κορίννα Κουτούζη 
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Βιβή Τουλουμίδη 

Από τις ελάχιστες Ελληνίδες με μεταπτυχιακό δίπλωμα στις καλές τέχνες με εξειδίκευση στο κόσμημα από το 
Konstfack University στη Stockholm, η Βιβή Τουλουμίδη, σήμερα, διδάσκει και συνεχίζει να εξερευνά την 

τέχνη της για να τελειοποιήσει τον εικαστικό χαρακτήρα των έργων της. Η συνεχή διερεύνηση στην δημιουργία 
νέων κοσμημάτων, βασίζεται στα πολύ-επίπεδα φαινόμενα της τέχνης και στην εφαρμογή τους στις ανθρώπινες 
συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές αλλαγές. Η κατανόηση του «κόσμου» αναζητάται μέσα από τα 
κοσμήματά της για να διαπραγματευτεί και να σχολιάσει την σύγχρονη κοινωνία. Το 2017, έργο της τιμήθηκε 
με παρουσίασή του, στη κεντρική έκθεση της διεθνούς έκθεσης Munich Schmuck- official selection. Έργα 
της βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, όπως στο Μουσείο Schmuck του Pforzheim. 
Σήμερα, ζει και εργάζεται ανάμεσα στη Γερμανία και τη Νορβηγία, ενώ θα είναι από τους βασικούς διδάσκοντες 
στο Hephaistos Summer School www.jss.gr που ξεκινάει για πρώτη χρονιά στο ΜΚΗΛ. 



Από τις Ελληνίδες ιέρειες στο χώρο των 
διακοσμητικών τεχνών, η Μαρία Γρηγορίου 

δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τους νέους 
ορίζοντες που αδιάκοπα αναζητά να υφαίνει. 
Οι σπουδές και η εμπειρία της στη ζωγραφική 
και τις εφαρμοσμένες τέχνες αντικατοπτρίζονται 
στα σύγχρονα έργα της που επιλέγονται να 
κατασκευαστούν με την υφαντική και την ταπισερί. 
Ως γνήσια «Αναγεννησιακή» καλλιτέχνης 
αδιάκοπα ερευνά τεχνικές, ταξιδεύοντας κάθε 
χρόνο στην Ινδία για να επισκεφτεί εργαστήρια 
που επεξεργάζονται παλιές τεχνικές στο ύφασμα. 
Η Μ. Γρηγορίου, χωρίς να γίνεται Πηνελόπη, 
συνεχίζει να πλέκει το σάβανο της, αυτή τη φορά 
τιμώντας την έκθεση με ένα έργο από χειροποίητο 
χαρτί από βαμβάκι, με διαχρονικό θέμα από την 
ιστορία του κοσμήματος, το φυλακτό.

Μαρία Γρηγορίου 

Η Σοφία Ζαράρη, μεταφέρει προσωπικές μνήμες 
και σύγχρονα κοινωνικά θέματα, μέσα από 

το έργο της, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του 
collage και του assemblage. Με σπουδές στις 
Πολιτικές Επιστήμες και αργότερα στο κόσμημα, 
η Σ. Ζαράρη, επιτυχημένα, υπερβαίνει την 
μικροκλίμακα και τους κανόνες της τέχνης του 
κοσμήματος. Τα πετυχημένα φορετά - φορητά, 
κοσμήματαά της αναβιώνουν αρχέγονες 
πρακτικές, αποκωδικοποιώντας σύμβολα που 
η ίδια μπορεί να εξηγεί σαν να αφηγείται ένα 
παραμύθι επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που 
διατηρεί ένα υπερβολικά χαμηλό προφίλ, τα έργα 
της βρίσκονται σε σημαντικές ελληνικές και ξένες 
συλλογές.

Σοφία Ζαράρη

Το σχέδιο, η φόρμα και τα υλικά είναι οι βασικές προϋποθέσεις που υπογραμμίζουν τον άξονα στον οποίο, ο 
Τάσος Χαϊδεμενάκης, θα υποτάξει ένα γλυπτό κόσμημα. Έλληνας σχεδιαστής, που ζει και εργάζεται ανάμεσα 

στην Ταϊλάνδη και την Κρήτη, οδοιπόρος που εξερευνά νέα υλικά για να στολίσει με την φαντασία του δεκάδες νέα 
σχέδια κάθε χρόνο. Βασικό του υλικό, το ασήμι και η ημιπολύτιμη πέτρα «λαριμάρ», η οποία εξορύσσεται μόνο στη 
Δομινικανή Δημοκρατία της Καραϊβικής.  Το γαλάζιο αυτό πέτρωμα, θυμίζει την ανοιχτόχρωμη πέτρα τυρκουάζ ή το 
σκούρο γαλάζιο χαλαζία που χρησιμοποιείται στα περισσότερα αντικείμενα του, γίνεται η αφορμή για το μέγεθος, το 
σχήμα, ή τη φόρμα που θα πάρει το κόσμημά του. Μετά από 30 χρόνια δημιουργίας, ο καλλιτέχνης δεν φοβάται το 
μεγάλο μέγεθος στα κοσμήματά του, που συχνά θυμίζουν κοσμήματα της Art Nouveau. Φίδια, μέδουσες, λουλούδια 
εμψυχώνουν το κόσμημα, ενώ στο φινίρισμα, τους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, ώστε να γλυπτά- κοσμήματα να γίνονται 
τρισδιάστατα για τον θεατή και τον φέροντα.

Τάσος Χαϊδεμενάκης

94
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Μαρία Καλάογλου

Με σημείο εκκίνησης τις 
ελληνικές παραδοσιακές 

τέχνες και τεχνικές, η Μαρία 
Καλάογλου  πειραματίζεται 
με την σύγχρονη τεχνολογία 
και τα μη συμβατικά υλικά, με 
αποτέλεσμα την κατασκευή 
κοσμημάτων με αισθητή την 
παρουσία ιδιόμορφων υλικών, 
ως διάκοσμο. Σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα από την 
ολοκλήρωση των σπουδών 
της, παρουσίασε δημιουργίες 
της και σε άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις, ενσωματώνοντας 
συνεχώς πολιτιστικά στοιχεία και 
φόρμες άλλων παραδόσεων. 
Η μεταλλοτεχνική της ευφυΐα, 
καθώς και η έγνοια για την 
συνεχή της αυτό-βελτίωση, 
υπόσχεται μακρόχρονη πορεία 
και προσφορά στον χώρο του 
εικαστικού κοσμήματος.

Έφη Παπαϊωάννου

Η συνεχής  ενασχόληση της 
Έφης Παπαιωάννου με τα 

παιδιά και η πορεία της στην 
εκπαίδευση, της επιτρέπουν να 
συγκρατεί  την παιδικότητα στην 
ενήλικη ματιά της. Η εργασία 
της στις διακοσμητικές τεχνικές 
και τις εικαστικές τέχνες, καθώς 
και η αγάπη της για την φύση 
και τα ζώα συνδυάζονται και της 
προσφέρουν διαρκώς ανοιχτούς 
ορίζοντες και πρόσφορο έδαφος 
να δημιουργήσει ζωντανές 
φόρμες, βγαλμένες, σαν από 
παραμύθι.

Νέλλα Βλάχου 

Θεωρώντας το σώμα 
ένα νοητό σύνορο που 

χωρίζει τον εσωτερικό κόσμο 
από το περιβάλλον και 
κινούμενη πάντοτε στο δίπολο 
«συναίσθημα και λογική» , 
αποδίδει στην δημιουργία της, 
αιθέριες φόρμες. Ως μια εκ 
των πρώτων καλλιτεχνών που 
συμμετείχαν στο JaIR, (Jewerly 
Artist in Residence program στο 
ΜΚΗΛ 2017- 2018), η Νέλλα, 
συνεπιδρά με το έργο του Ηλία 
Λαλαούνη, και την εικαστική 
του ματιά, ανοίγοντας νέους 
ορίζοντες δημιουργίας. Αφήνει 
στην άκρη, για λίγο, τα οικεία 
στοιχεία της πεπατημένης 
οδού, και πειραματίζεται με 
νέες, για αυτήν, τέχνες και 
τεχνικές, αναγεννώντας , σαν 
«πεταλούδα» την καλλιτεχνική 
της φύση.

Γιάννης Τσαλαπάτης 

Ξεκινώντας από τον βιομηχανικό 
σχεδιασμό, η μαθητεία πλάι σε 

παραδοσιακούς τεχνίτες και σε τοπικά 
χαλκουργεία της Βόρειας Ελλάδας, άνοιξε 
νέους ορίζοντες για τον Γιάννη Τσαλαπάτη. 
Μέσα  από τα έργα του η παράδοση 
αναπλάθεται και επαναπροσδιορίζεται. Η 
έρευνά του στις ελληνικές, παραδοσιακές 
τεχνικές μεταλλοτεχνίας μετουσιώνει το 
σύγχρονο κόσμημα σε μορφές που ενώνουν 
το παρόν με το παρελθόν. Τα ελληνικά 
παραδοσιακά κοσμήματα τροφοδοτούν 
και εμπνέουν την προσπάθεια αναζήτησης 
απαντήσεων στα οντολογικά του ερωτήματα 
και διαμορφώνουν μια νέα προσέγγιση 
εικαστικής δημιουργίας.

Παναγούλα Μπουλή

Η ταλάντευση ανάμεσα στο εικαστικό 
κόσμημα, το performance, την 

κατασκευή σκηνικών και κουστουμιών, 
οδηγεί την Παναγούλα Μπουλή στην 
κατασκευή εικαστικών έργων με 
πολλαπλές υφές και συμβολισμούς. 
Η ανθρωπολογική προσέγγιση στην 
έννοια του κοσμήματος δίνει στα έργα 
τη δυνατότητα συνδιαλλαγής με το 
χώρο και την κίνηση. Το συνταίριασμα 
διαφορετικών εικαστικών μέσων  και 
τόπων διαμορφώνει ένα πλούσιο 
ορίζοντα καλλιτεχνικής δημιουργίας.    

10 11
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Γιώργος Γιαννούτσος

Η μουσική συναντά την εικαστική 
υπόσταση του καλλιτέχνη, 

μετουσιώνοντας τα ισχυρότερα 
χαρακτηριστικά των εφηρμοσμένων 
τεχνών. Ο Γιώργος Γιαννούτσος  
χρησιμοποιεί ανατρεπτικά υλικά, 
ενώ βασιζόμενος στην αρχή της 
ανακύκλωσης, δίνει νέα πνοή στα 
υλικά του, προσφέροντάς τους 
μια δεύτερη ευκαιρία. Η συνεχής 
αναζήτηση νέων οριζόντων από τον 
καλλιτέχνη, εξασφαλίζει εύφορο 
έδαφος για πειραματισμό και 
εναλλακτικές εφαρμογές σε ένα 
μέλλον που προβλέπετε λαμπρό.

Ελένη Ζερβού

Η επιδίωξη της καλλιτέχνιδος 
να ερευνά τις παραδόσεις 

άλλων πολιτισμών και η τάση 
της να συνδυάζει διαφορετικά 
υλικά και τεχνικές, φαινομενικά 
ασύνδετες, δημιουργούν 
ένα ιδανικό περιβάλλον 
για  νέες εφαρμογές. Οι 
γνώσεις της Ελένης Ζερβού 
για την μεταλλοτεχνία και την 
μικρογλυπτική, έρχονται να 
συναντήσουν  τα νέα εφόδια που 
απολαμβάνει από τις σπουδές 
της στις καλές τέχνες ανοίγοντας 
νέους δρόμους δημιουργίας.

Βασίλειος Τσουτσοπλίδης

Η ικανότητα αποδόμησης 
στοιχείων των παραδοσιακών 

τεχνικών και η συναρμογή τους 
αντισυμβατικά υλικά και σιλουέτες, 
αναδεικνύουν την ικανότητα 
του Βασίλη Τσουτσοπλίδη στην 
εικαστική δημιουργία. Ο σεβασμός 
του καλλιτέχνη στην παράδοση, 
η αναζήτηση των προκλήσεων 
και η έμφυτη ανησυχία για τα 
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, 
δίνουν αφορμές στον δημιουργό να 
αναχαιτίσει τα συναισθήματά του 
και να τα εκφράσει υλοποιώντας το 
εικαστικό κόσμημα. 

Ήλια Μαχαίρα

Η καλλιτέχνης, λίγα μόνο χρόνια 
από τα πρώτα της βήματα στον 

κόσμο του κοσμήματος , κατόρθωσε 
να γνωρίσει και να κατεργαστεί 
ποικιλία υλικών, αναπτύσσοντας 
στην καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία, 
την τάση για εκμετάλλευση κάθε 
πρώτης ύλης. Το κόσμημα για την Ήλια 
Μαχαίρα ενσαρκώνει το συναίσθημα 
και αποτελεί την απόλυτη έκφραση, 
υπερπηδώντας τα εμπόδια που φέρει 
ο λόγος. Η πρόσφατη ενασχόλησή 
της με την τέχνη της γλυπτικής, της 
αποκαλύπτει νέα μονοπάτια και 
ορίζοντες  δημιουργίας.

Αθηνά Γεωργιάδου 

Ένα νέος ορίζοντας ξεκίνησε για την Αθηνά 
που μέσα από το JaIR, (Jewerly Artist in 

Residence program στο ΜΚΗΛ 2017- 2018), 
αφέθηκε στην τέχνη της μεταλλοτεχνίας 
με φόρμες εμπνευσμένες  από τις μόνιμες 
συλλογές του ΜΚΗΛ. Η σοφία που αναζητά 
μέσα από τις κουκουβάγιες της έρχονται να 
μας παρασύρουν σε συναισθήματα χαράς 
και φόβου, αφήνοντας μας να μελετήσουμε 
τις τεχνικές μετάλλου που αξιοποιούνται 
για να αναγνωρίσουμε την κοκκίδωση, τη 
συρματερή και τη σφυρήλατη τεχνική. Ο 
πειραματισμός της Αθηνάς Γεωργιάδου θα 
συνεχιστεί με τα υλικά που χρησιμοποιεί όπως 
το μπρούτζο, το ασήμι και τα ανακυκλώσιμα 
υλικά που πιστεύουμε ότι θα φτάσει να μας 
μαγέψει με μια νέα σοφία και ορίζονται για τη 
νέα Αναγέννηση του σύγχρονου εικαστικού 
κοσμήματος.

ΝΕΟΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
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Θεωρείται ο πλέον αναγνωρισμένος Έλληνας 
γλύπτης, ενώ ζει, αναπνέει και εργάζεται, από 

επιλογή, στον ελλαδικό χώρο. Σε μια προσπάθεια 
ανάδειξης της υπαίθριας γλυπτικής εναρμονίζει το 
σύγχρονο design με το αστικό και φυσικό τοπίο. 
Από τον «Δρομέα»,  έργο ορόσημο για την πόλη της 
Αθήνας, μέχρι τον «Ορίζοντα» στο Γεράκι  Λακωνίας, 
τα έργα του συνδυάζουν την Γλυπτική τέχνη με τις 
θετικές επιστήμες και τους νόμους της φυσικής. 
Παρόλο που τα έργα του προορίζονται, συνήθως, για 
εξωτερικούς χώρους, το μικρό για τα δεδομένα του, 
γλυπτό κόσμημα που δημιούργησε για την έκθεση, 
έρχεται να μας θυμίσει ότι ένα δημιουργός οφείλει 
να ξεφεύγει από τα όρια της τέχνης του δοκιμάζοντας 
τον εαυτό του και τις δημιουργίες του, σε μέγεθος 
και σχήμα και να πειραματίζεται δημιουργώντας 
μοναδικές, πρωτόγνωρες φόρμες.  Το γυαλί, πάντα 
πιστός του σύντροφος, μετουσιώνεται μαζί με τον 
καλλιτέχνη και γίνεται το μέσο έκφρασης και η 
υπογραφή του καλλιτέχνη. Ο  Κώστας Βαρώτσος, το 
1999, εξελέγη καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου 
έκτοτε, διδάσκει Εικαστικές Τέχνες.

Κώστας Βαρώτσος 

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι ένας σύγχρονος 
«Αναγεννησιακός» καλλιτέχνης. Οι γνώσεις 

και οι αναζητήσεις του αναμειγνύονται από 
τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, την 
υφαντική, στο χειροποίητο χαρτί. Με εμπειρία στο 
σκίτσο και το χώρο της διαφήμισης, ο καλλιτέχνης 
σήμερα, διδάσκει, δημιουργεί και αποτελεί 
δυναμικό στέλεχος της Ομάδας Αφής (1979). Το 
έργο του δηλώνει την πρόθεση να σχηματίσει 
ένα κόσμημα που παραπέμπει σε γλυπτό, 
κατασκευασμένο, κυρίως, από το αγαπημένο 
του υλικό, το χειροποίητο χαρτί, ανατρέποντας το 
κατεστημένο των κοσμημάτων κατασκευασμένων 
από πολύτιμα ή ανθεκτικά υλικά. Η βιωσιμότητα 
του έργου του θα εξαρτηθεί από τον ιδιοκτήτη του 
που, όμως, θα τον τιμήσει με την ικανότητα να 
διαγωνίζεται τις διεθνής εικαστικές δημιουργίες 
με πολιτική ορθότητα. 

Γιάννης Παπαδόπουλος  

Πληθωρική, σαν χαρακτήρας και σαν 
καλλιτέχνης. Η δοτικότητά της, της επιτρέπει να 

μοιράζεται τη δουλειά της με το κοινό και κυρίως, 
να μεταφέρει την έμπνευση και τις τεχνικές της 
γνώσεις σε μαθητές στην ΑΣΚΤ. Σπάνια φύση 
καλλιτέχνη που το «είναι» της μετουσιώνεται 
σε έργα αγάπης και απέραντης δημιουργίας. 
Ακούραστα, προσφέρει απεριόριστα το χρόνο της 
στην κατασκευή  πελώριων μνημειωδών έργων 
που, ενώ αξιολογούνται ως γλυπτά, λειτουργούν 
και σαν γλυπτά- κοσμήματα. Το κόσμημα γίνεται 
το σώμα και το σώμα μπορεί να τρυπώσει μέσα 
στο κόσμημα. Άλλη μια σειρά από τα γλυπτά 
δακτυλίδια της Αφροδίτης Λίτη έρχονται στο ΜΚΗΛ, 
για να θαυμάσουμε τη συνέργεια του μετάλλου 
με τις ψηφίδες σε κυκλικές διασκεδαστικές 
συναντήσεις εντόμων και ερπετών. 

Αφροδίτη Λίτη 

Η εικαστικός Δανάη Στράτου ανταποκρίνεται 
στην πρόκληση να δημιουργήσει ένα 

έργο, αποδεικνύοντας πως ο καλλιτέχνης δεν 
περιορίζεται στα σύνορα της τέχνης του. Από τα 
installations σε εξωτερικούς χώρους, μεταφέρεται 
στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου και καλείται 
να κατασκευάσει το δικό της ορίζοντα. Το έργο 
της τρέχει μέσα στον χρόνο, το χώρο και τις 
διαστάσεις, μεταφέροντας τους επισκέπτες 
σε άλλες γεωγραφικές συντεταγμένες και 
διαφορετικές περιόδους της ιστορίας. Με την πιο 
πρόσφατη μεγάλη τραγωδία των μετακινήσεων 
λαών από την Ανατολή στην Ελλάδα και τη δύση, 
το μεταναστευτικό αποτελεί σημείο αναφοράς για 
την καλλιτέχνιδα που μετουσιώνει την μετακίνηση, 
σε ένα κοινό ορίζοντα ελπίδας. Έτσι, ο ορίζοντάς 
της γίνεται σταθμός, ή πιο ορθά, ένας φάρος. 
Η Δανάη Στράτου ξεπερνά τις παραδοσιακές 
νόρμες για τις κατασκευές της και αναπλάθει σε 
ένα αμφίδρομο διαχρονικό έργο, την σύγχρονη 
ιστορία. 

Δανάη Στράτου
instalat ion

ΓΛΥΠΤΕΣ



www.lalaounis-jewelrymuseum.gr

www.jss.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ATHENS - GREECE

Karyatidon 4a – Kallisperi 12 strs, Acropolis 11742
Τel: +302109221044, +302109239709
Fax: +302109242360
administration@lalaounis-jewelrymuseum.gr

1996  
-  Κατερίνη Λαλαούνη και Μαρία Λαλαούνη, Συλλογή 

‘Pre-Columbian’
-  Μαθητές Σχεδιάζουν-Χρυσοχόοι Υλοποιούν
1997 
-  Noρβηγικό Κόσμημα: 1945 -1997
-  Μαθητές Σχεδιάζουν-Χρυσοχόοι Υλοποιούν
1999
-  Plateria Criolla: Η Παράδοση των Κρεολών Αργυροχόων στην 

Αργεντινή του 19ου Αιώνα
-  Biennale: Μαθητές Σχεδιάζουν-Χρυσοχόοι Υλοποιούν
2000
-  Καλλιτεχνικό Κόσμημα στη Σύγχρονη Ευρώπη: Η Γυναικεία Απόψη
-   Biennale: Μαθητές, Σπουδαστές και Χρυσοχόοι Σχεδιάζουν & 

Υλοποιούν  Κοσμήματα    για τη Νέα Χιλιετία
2001
-  Επιστροφή στις Μυκήνες, Κοσμήματα του Σώματος από τις Μόνιμες 

Συλλογές
2002
-  Νορβηγία: Σύγχρονες Δημιουργίες από Γυαλί 
-  Biennale: Οι Νεώτερες Τάσεις στο Κόσμημα
2003
-  To Μυστήριο της Μάσκας: Μάσκες Συγχρόνων Καλλιτεχνών
-  Murano από τη Συλλογή του Ιδρύματος και του Moυσείου 

της Sartirana
2004
-  Biennale Νέων Σπουδαστών  2004
 2005
-  Ιστορίες σε Ασήμι: Παλάσκες και Μεδουλάρια από τη Συλλογή του 

Βασίλη Κορκολόπουλου
-  Η Δύναμη της Φωτιάς: Σπάνιοι Αναπτήρες 1880-1975
2006
-  Η Αξία του Χρόνου. Ρολόγια Τσέπης από Ελληνικές Συλλογές 

17ος -20ος αιώνας
-  Κοσμήματα Έθνικ από τη Συλλογή της Λίζας Μούση
2007
-  Γλυπτά Δαχτυλίδια, έργα της Αφροδίτης Λίτη στο ΜΚΗΛ
-  Challenging the Chatelaine: Κόσμημα Κλειδί για τον Σύγχρονο 

Κόσμο

2008
-   « Η Ευφάνταστη Όψη της Μόδας, Ένας Αιώνας Κοσμημάτων 

Ένδυσης 1880-1960, από τη Συλλογή Ελένης Αγγελοπούλου»
2010
-  Διαχρονικές Αξίες, Κομψότητα, Μόδα. Έργα Μικροτεχνίας από 

Ιδιωτικές Συλλογές
2011-2012
-  «Haute Couture και Ιστορικά Κοσμήματα» από τις συλλογές του 

Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, Ναύπλιο και του 
Μουσείου Κοσμήματος.

2011
-  NOI, 9 Καλλιτέχνες από 9 χώρες παρουσιάζουν την πιο πρόσφατη 

δουλειά τους
-  «Contemporary Jewellery from Estonia» Υπό την Αιγίδα και με τη 

Συνεργασία της Πρεσβείας της Εστονίας
2012
-  “Εννεπε Μούσα” Μαρία Κουτμάνη, Μια νέα Συλλογή της 

εκπαιδευτικού και κοσμηματοποιού Μαρίας Κουτμάνη, 
εμπνευσμένη από στίχους της Οδύσσειας του Ομήρου. Τα 
καλλιτεχνήματα έγιναν με την τεχνική φέλτινγκ η οποία διδάσκεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010 στο Μουσείο Κοσμήματος 
από την καλλιτέχνιδα.

2013
-  «Από τη Ντουλάπα στη Δεξίωση: Καθημερινά και Βραδινά 

Τσαντάκια 1800-1980 από τη Συλλογή της Λίζας 
Γραμματικοπούλου Μούσση», Φεβρουάριος – Μάιος 2013

-   Kim Walljung «Κοσμήματα σε Χρώματα Βενετίας». Εικαστικά 
κοσμήματα από γυαλί. 
  16 Οκτώβριου – 22 Δεκεμβρίου 
2013

2014
-  Χαρά Καραμιχάλη, Μαίρη Ζωή Μουστακούδη, Δώρα Χαραλαμπάκη 

“3 τίτλοι: Βυθός, Χελώνες, Καρφιά” 4 Φεβρουαρίου - 31 Μαρτίου 
2014

2016 - 2017
-   «Nέα εδάφη» 50 ‘Έλληνες νέοι και βραβευμένοι 

δημιουργοί εικαστικού κοσμήματος εκθέτουν μοναδικά και 
πρωτοεμφανιζόμενα έργα. 

Αναζητείστε πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα JaIR και Hephaistos Summer School.


