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  Τα δύο κύρια θέματα που διαπραγματεύομαι είναι η έννοια του 
χώρου και της επανάληψης και η σχέση που αναπτύσουν μεταξύ τους.
  Ο χώρος λειτουργεί ως στοιχείο του έργου για αυτό και επιλέγω την 
διαφάνεια ως υλικό για την πραγμάτωσή του. 
Το έργο με την σειρά του, δεν οριοθετεί τον χώρο,  αλλά συνυπάρχει 
και ενσωματώνεται σε αυτόν. Με την  του δημιουργεί και αυτό χώρους.   
  Τα κενά , μεταξύ των τυπωμάτων και των έργων , δεν είναι αδυναμία , 
αλλά σχεδιάζονται με την ίδια βαρύτητα εξαρχής . 
  Η διαφάνεια παίζει και αυτή τον ρόλο της στο έργο και στον χώρο. 
Ρόλο έχει να την ενσωμάτωση του έργου στον  χώρο έκθεσης του. 
Το μοτίβο , με την σειρά του , δεν λετουργεί ως μονάδα αλλά ως 
σύνολο.Η γεωμετρία και η τακτική αλληλουχία , τονίζουν την δυναμική 
των μοτίβων . Αναπαράγονται με τακτοποίηση και καθαρή λογική 
δημιουργόντας την δική τους υπόσταση ως σύνολο, στον χώρο.
   Η επαναληπτική διαδικασία που ακολουθείται ,λειτουργεί ως 
επιβεβαίωση, όχι ως διακόσμηση και δημιουργεί ένα σταθερό 
ρυθμό όπου το μάτι τον αναγνώζει θετικά. Το νόημα του έργου 
ενσωματώνεται με τον χώρο δίνοντας την αίσθηση της οικειότητας. 
Από την άλλη το κόκκινο στοιχείο στόχο έχει  να αποδομήσει την 
οικειότητα αυτή γεννόντας ενα δίπολο μεταξύ οικειότητας και 
ανοίκειου. Προκαλεί μία οπτική αναστάτωση , ανησυχία και απορία 
, στον θεατή, για τον αυτοσκοπό του κόκκινου αυτού στοιχείου. Ο 
στόχος του είναι η οπτική αναστάτωση ενάντια στην οπτική ηρεμία 
που δημιουργεί το έργο σε σχέση με τον χώρο τονίζοντας τον ψυχογενή 
χαρακτήρα του.





xωρίς τίτλο, 2017 ,τύπωμα σε ελαστική φόδρα,300x150cm.





Χωρίς τίτλο, 2018,τύπωμα σε ελαστική φόδρα, 300x150cm.



Χωρίς τίτλο, 2018,τύπωμα σε ελαστική φόδρα, 300x150cm.

Χωρίς τίτλο,2017, linocut, τύπωμα σε χαρτί, 50x15cm.





Χωρίς τίτλο, 2018,τύπωμα σε ελαστική φόδρα, 600x150cm.







Χωρίς τίτλο, 2018,τύπωμα σε ελαστική φόδρα, 300x150cm.



Η Ελένη Παπακώστα γεννήθηκε το 1992 στην Θεσσαλονίκη, όπου ζει 
και εργάζεται. Σπουδάζει στην Σχολή Καλών  Τεχνών του Α.Π.Θ  στο 3ο 
εργαστήρι του Γιώργου Τσακίρη  .
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