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Ο χώρος είναι κατ’ ουσίαν αυτό που έχει διευθετηθεί μέσα στα όριά του. Το διευθετη-
μένο είναι κάτι εκάστοτε επιτετραμμένο και έτσι συγκροτημένο, δηλαδή συναθροι-
σμένο μέσω ενός τόπου. Συνεπώς οι χώροι δέχονται την ουσία τους, από τους τόπους
και όχι από το χώρο. (M. Heidegger)
Μελέτη περίπτωσης αυτών των τόπων, η «πόλη» και συγκεκριμένα κτήρια μέσα στον
ιστό της. Κτήρια που καλύφθηκαν με προστατευτικό πανί και πλέον λειτουργούν ως
επιβλητικοί, άλλοτε στιβαροί και άλλοτε αέρινοι γλυπτικοί όγκοι.
Η παρεμβολή αυτών των κτηρίων οριοθετεί το χώρο και ταυτόχρονα οριοθετείται από
τον χώρο που το περιβάλλει. 
Η παράσταση ενός σπιτιού, σύμφωνα με τον G. Bachelard, είναι πρώτα απ’ όλα ένα έντο-
νο γεωμετρικό αντικείμενο για το οποίο κάποιος αισθάνεται τον πειρασμό να το ανα-
λύσει ορθολογιστικά σύμφωνα με την ορατή του πραγματικότητα. Αλλά ταυτόχρονα
είναι ένας χώρος παρηγοριάς και οικειότητας που συγκεντρώνει την ιδιωτική μας ζωή. 
Ο χώρος αυτών των καλυμμένων κτηρίων, όπως τον συλλαμβάνει το βλέμμα μετατρέ-
πεται συνειρμικά, σε οικείο χώρο που γοητεύει με τις ιστορίες του που εγκλωβίζονται
για πάντα μέσα σε αυτό.
H οπτική αντίληψη επηρεασμένη από αισθητικά κριτήρια και η φαντασία που επινοεί τις
ιστορίες είναι τα πρώτα σημεία ώθησης για να φωτογραφηθούν αυτά τα θέματα. Βέ-
βαια, εικόνες σαν αυτές, κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου και κατοχυρώθηκαν στην ει-
καστική γλώσσα από τους καλλιτέχνες Christo & Jean-Claude οι οποίοι αποκρύπτουν το
πραγματικό στοιχείο κτηρίων ή αντικειμένων με ύφασμα, αποδίδοντάς τους ένα εντυ-
πωσιακό αλλά εύθραυστο και προσωρινό χαρακτήρα.
Το βλέμμα λοιπόν, κατευθύνει τον φακό της κάμερας και καταγράφει τμήματα και λε-
πτομέρειες αυτών των κτηρίων που διακόπτουν τη συνέχεια του τοπίου και λειτουρ-
γούν παρεμβατικά και ανατρεπτικά ως προς αυτό. Πώς επιδρά το φως, ο αέρας; Τί
μπορείς να δεις μέσα από τα σκισίματα και τα ραψίματα; Τί κρύβεται, τί φανερώνεται
και πώς γίνεται η παρατήρηση δημιουργία νέων αφηγήσεων; 
Η εγκατάσταση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα τεχνητό περιβάλλον και όχι την αναπα-
ράσταση της πραγματικής εικόνας. Δημιουργώ το δικό μου κέλυφος, με το προστατευ-
τικό υλικό που με έχει γοητεύσει, χωρίς να είναι φανερά τα όρια μεταξύ εσωτερικού
και εξωτερικού, θέλοντας να μιλήσω για το δικό μου «σπίτι», να πω τη δική μου ιστορία.
Το «σπίτι» μας βλέπει, αναπνέει, στεγάζει τα όνειρά μας, είναι το καταφύγιο μας, το
κέλυφος προστασίας μας, η κιβωτός μας...

Επιρροές: Christo & Jean-Claude, El Anatsui, Ibrahim Mahama, Do Ho Suh, Rachel Whiteread, Αβραάμ Παυλίδης,
Λίζη Καλλιγά, Γιάννης Κουνέλης.





























Αυτός που απ’ έξω κοιτάζει μέσα σε ένα ανοιχτό παράθυρο δεν βλέπει ποτέ τόσα πράγ-
ματα όσα εκείνος που κοιτάζει ένα παράθυρο κλειστό.
Δεν υπάρχει αντικείμενο πιο βαθύ, πιο μυστηριώδες, πιο γόνιμο, πιο σκοτεινό, πιο εκ-
θαμβωτικό από ένα παράθυρο που το φωτίζει ένα κερί.
Αυτό που μπορούμε να δούμε στο φως του ήλιου είναι πάντα λιγότερο ενδιαφέρον από
αυτό που συμβαίνει πίσω από ένα τζάμι.
Μέσα σε αυτή τη μαύρη ή φωτεινή τρύπα ζει η ζωή, ονειρεύεται η ζωή, υποφέρει η ζωή.
Πέρα από τις κυματιστές στέγες, διακρίνω μια γυναίκα ώριμη, ήδη ρυτιδωμένη, φτωχή,
πάντα σκυμμένη σε κάτι, και η οποία δεν βγαίνει ποτέ.
Με το πρόσωπό της, με το ρούχο της, με τη χειρονομία της, σχεδόν με τίποτα, ξανά-
φτιαξα την ιστορία αυτής της γυναίκας, ή μάλλον το θρύλο της, και καμιά φορά τον
διηγούμαι στον εαυτό μου κλαίγοντας.
Αν επρόκειτο για έναν φτωχό γέρο άντρα θα είχα ξαναφτιάξει τον δικό του με την ίδια
άνεση.
Και πλαγιάζω περήφανος που υπέφερα μέσα σε άλλους και όχι στον εαυτό μου.
Θα μου πείτε ίσως: «Είσαι σίγουρος ότι αυτός ο θρύλος είναι ο αληθινός;»
Τί σημασία έχει ποιά μπορεί να είναι η πραγματικότητα που βρίσκεται έξω από μένα, αν
με βοήθησε να ζήσω, να αισθανθώ ότι υπάρχω και αυτό που είμαι;

Τα παράθυρα - Charles Baudelaire 1863, μτφρ. Μηνάς Δημάκης, ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1967.
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1. «καλύβα Ι», 2019
280 x 227 εκ.
κλαδιά, πέτρες, πανί, κλωστές, σπάγκος

2. «χωρίς τίτλο», 2019
61 x 115 εκ.
κλαδιά, πανί, κλωστές, σπάγκος

3. «καλύβα ΙΙΙ», 2019
146 x 242 εκ.
καλάμια, πανί, κλωστές, σπάγκος



ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ

Γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη.
Εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τε-
χνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.. Είναι φοιτήτρια στο 3ο εργαστήριο ζωγρα-
φικής με διδάσκοντες τους Γ. Τσακίρη, Β. Βασιλακάκη και Σ. Παναγιωτάκη και Χ.
Κεραμάρη.
Έλαβε υποτροφία Erasmus+ και παρακολούθησε μαθήματα στο Facultad de Bellas Artes,
UPV, στη Βαλένθια της Ισπανίας το εαρινό εξάμηνο 2016-2017.
Επίσης έλαβε υποτροφία Erasmus+ για τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana, στη Βαλένθια από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του
2018.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκ-
θέσεων, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, Παράρτημα Πύργου, με θέμα πτυχιακής “Η Biennale ως ευκαι-
ρία ανάδειξης, ανάπτυξης και επικοινωνίας πολιτιστικών χώρων και προϊόντων / Μελέτη
περίπτωσης, οι Biennale στην Ελλάδα του 2011”, με επιβλέπουσα την Αικ. Αλεξοπούλου.



ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

2019 “Affordable Art”, Lola Nikolaou, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

“Μνήμη-Δίκαιο-Τέχνη, επειδή είναι οικογενειακή μας υπόθεση”, έκθεση με έργα
αποφοίτων της Σ.Κ.Τ. καθώς και σημαντικών καλλιτεχνών που έδρασαν στη Θεσ-
σαλονίκη τις δεκαετίες του ’70 & του ’80 , έργα κρατουμένων από τις φυλακές
Διαβατών και Γεντί Κουλέ, έργα φοιτητών του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής
της Σ.Κ.Τ. του τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. στα
πλαίσια του #SKG Bridges Culture Festival, Γεντί Κουλέ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2018 “Τέχνη+Τέχνη”, έκθεση με έργα του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Ψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και έργα φοιτητών του 3ου Εργαστηρίου Ζω-
γραφικής της Σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών του Α.Π.Θ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα.

2017 “Έγινε η σπίθα πυρκαγιά”, έκθεση φοιτητών του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής
της Σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Α.Π.Θ στο πλαίσιο των 52ων Δημητρίων, Μπενσουσάν Χαν, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα.

“Finland Greece Iceland Poland”, έκθεση 5 φοιτητών Erasmus, El patio de Russafa,
Βαλένθια, Ισπανία.
“Portraits of the city”, έκθεση φοιτητών του εργαστηρίου Fotografía y Procesos Grá-
ficos Facultad de Bellas Artes de Valencia, UPV, με επιμέλεια της διδάσκουσας Am-
paro B. Weiden, Sala d’exposicions Serde D’Art Foios, Βαλένθια, Ισπανία.

“58+26”, έκθεση φοιτητών του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής και φοιτητών του
εργαστηρίου Χαρακτικής της Σ.Κ.Τ. του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών του Α.Π.Θ, Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2016 “Parasites: Θορυβώδεις Παρεμβολές”, έκθεση φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίου
του Νίκου Ευαγγελόπουλου, Kalos&Klio Showroom, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

“Εικαστικοί διάλογοι με την πόλη – Από τη Ροτόντα στον Πύργο του ΟΤΕ”, έκ-
θεση φοιτητών της Σ.Κ.Τ. του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Α.Π.Θ, με επιμέλεια της Θάλειας Μαντοπούλου, Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα.

2015 “Un Dos Tres Cuatro Noches en España”, εικαστικό δρώμενο - εγκατάσταση σε συ-
νεργασία με τον Παναγιώτη Αθανασιάδη στα πλαίσια εκδήλωσης στο cafe
[χώρος*], Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Ελλάδα.

“V for Versality” έκθεση μάσκας του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Σ.Κ.Τ. του
τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ στα πλαίσια του
“Athens Con”, Στάδιο Tae Kwon Do, Αθήνα, Ελλάδα.



Αυτό το έντυπο τυπώθηκε
με αφορμή τη διπλωματική εργασία 

της Ελένης Γιανναδάκη
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