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«Έχοντας χαράξει και οραματιστεί μια πορεία σε μητροπόλεις της
τέχνης όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Λουξεμβούργο, όπου έχω
ζήσει αρκετά χρόνια στο παρελθόν, θεωρώ πολύ σημαντικό, όταν
παρουσιάζω τα έργα μου στην Ελλάδα, να απευθύνομαι στο κοινό
που κατανοεί τη διεθνή γραφή στην τέχνη». Σοφία Πετροπούλου

«Για μένα προσωπικά και την πορεία μου, και έπειτα από μία πολύ
πετυχημένη αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, ήταν μεγάλη
ευκαιρία να δείξω τα έργα μου εκτός γκαλερί, σε έναν χώρο μοναδικό,
όπου ο κόσμος που περνά είναι πολύ ενδιαφέρων, από διάφορες
εθνικότητες και κουλτούρες». Παύλος Σάμιος

“Having envisioned and mapped out a path in large art
metropolises such as London, Paris and Luxembourg, where I lived
for many years, I believe that it is very important to present my
works in Greece and to address an audience who understands the
international style of art.” Sofia Petropoulou

“For me personally and for my career, following a very successful
retrospective exhibition at the Benaki Museum, it was the perfect
opportunity to show my works outside of a gallery, in a unique
location, where the people who come and go are very interesting,
from different nationalities and cultures.” Pavlos Samios
5

6

© Photo: Yiannis & Odysseas Vaharidis

7

Τανια
δημητρακοπουλου

Tania
dimitrakopoulou

Η Τάνια Δημητρακοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα. Σπούδασε Κυτταρική και Μοριακή
Βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Kingston στο
Ηνωμένο Βασίλειο (1988-1991), και συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο City
του Λονδίνου (1991-1993). Το 1998 έγινε δεκτή
στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από όπου
αποφοίτησε το 2003.

Tania Dimitrakopoulou was born in Athens. She
studied Cell and Molecular Biology at Kingston
University in the UK (1988-91), and continued
with her postgraduate studies at City University
in London (1991-93). In 1998 she she was
accepted at the School of Fine Arts in Athens,
from where she graduated in 2003.

Έργα της Δημητρακοπουλου έχουν εκτεθεί σε
μεγάλες γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους σε όλο
τον κόσμο και ανήκουν σε σημαντικές συλλογές
τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
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Dimitrakopoulou has exhibited in major galleries
and exhibition spaces around the world and her
works belong in important collections both in
Greece and abroad.

Κόμπρα

Cobra

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

60 x 80 εκ.

60 x 80 cm
9

10

Πλάκα

Plaka

Σοκάκια

Souks

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

70 x 50 εκ.

70 x 50 cm

70 x 50 εκ.

70 x 50 cm
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Γευσω
παπαδακη

Gefso
papadaki

Η Γεύσω γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανε
πιστημίου Αθηνών και τη Σχολή Βακαλό. Συνέχισε
τις σπουδές της στα εικαστικά, με σχέδιο, χρώμα,
μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας, τεχνολογίας
υλικών, ιστορίας της τέχνης, εκμαγείου γλυπτικής.
Ασχολήθηκε με τοιχογραφία, επιζωγραφίσεις
σκηνικών στο θέατρο, εξώφυλλα βιβλίων αλλά
και με καλλιτεχνικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καθώς και την δημιουργική απα
σχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες στον χώρο
των εικαστικών τεχνών.

She was born in Constantinople (Istanbul). After
graduating from the Law School of the National
and Kapodistrian University of Athens and the
Vakalo Art and Design College she did further
studies in the Fine Arts, focusing on drawing,
colour, Byzantine Icon Painting, material
technology, history of art and sculpture molds.
She has worked on murals, stage paintings,
book covers and has been teaching art classes
to primary school children. She has also been
involved in arts creative activities for children
with disabilities.

Αρθρογραφεί για το περιοδικό λόγου και τέχνης
«Η Κινστέρνα». Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία της.
Έργα της βρίσκονται στη συλλογή της Εθνικής
Πινακοθήκης στο Πεκίνο, στη συλλογή Olympic
Fine Arts 2008 στο Πεκίνο, στο Δήμο Π. Φαλήρου,
στο Δήμο Ερμούπολης,στο Δήμο Ρούβα του
Ηρακλείου Κρήτης, στη συλλογή Μοσχανδρέου
και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα, Βέλγιο,
Γαλλία, Αυστρία και Λουξεμβούργο.

She is a columnist for the Kinsterna journal of
Literature and Art and has published two books.
Her works can be found in the collection of the
Beijing National Gallery, in the collection of the
Olympic Fine Arts 2008, in Beijing, and at the
Municipalities of P. Phaliro, Ermoupolis, and
Rouva-Iraclio, Crete. Moreover in Moschandreou’s
collection and other private collections in Greece,
Belgium, France, Austria and Luxemburg.
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Κελαηδίσματα

Singing

ακρυλικά σε μουσαμά

acrylics on canvas

50 x 70 εκ.

50 x 70 cm
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σΟΦΙΑ
πΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Sofia
PETROPOULOU

Η Σοφία Πετροπούλου γεννήθηκε το 1964. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα, έπειτα από διαμονή εννέα
ετών στο Λουξεμβούργο. Έχει παρουσιάσει το
έργο της σε 12 ατομικές και 15 ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι μέλος του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας.

Sofia Petropoulou was born in 1964. She currently
lives and works in Athens, following a nine-year
stay in Luxembourg. She has shown her work in
12 individual and 15 group exhibitions in Greece
and abroad and is a member of the Chamber of
Fine Arts of Greece.

Στο Λονδίνο έχει σταθερή συνεργασία με την
γκαλερί Cadogan Contemporary και τα έργα της
έχουν πωληθεί σε μεγάλους οίκους δημοπρασιών
διεθνώς όπως οι Chrisies του Λονδίνου. Έργα της
ανήκουν σε σημαντικές συλλογές στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

In London she exhibits with the gallery Cadogan
Contemporary and her works are sold in major
auction houses, such as Christie’s. Her works
belong in important collections around the
world.
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Το κρυμμένο Α

Hidden A

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

100 x 120 εκ.

100 x 120 cm
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Rennes I

Rennes I

Rennes II

Rennes II

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

80 x 80 εκ.

80 x 80 cm

80 x 80 εκ.

80 x 80 cm
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Rennes III

Rennes III

Rennes IV

Rennes IV

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

30 x 30 εκ.

30 x 30 cm

30 x 30 εκ.

30 x 30 cm
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Καράβι

Ship

Η εντύπωση

Impression

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

160 x 160 εκ.

160 x 160 cm

120 x 100 εκ.

120 x 100 cm
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Αφηρημένο Ι

Abstract I

Αφηρημένο ΙΙ

Abstract II

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

60 x 60 εκ.

60 x 60 cm

60 x 60 εκ.

60 x 60 cm
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Αφηρημένο ΙΙΙ

Abstract III

Αφηρημένο IV

Abstract IV

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

60 x 60 εκ.

60 x 60 cm

60 x 60 εκ.

60 x 60 cm
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Beaux de provence

Beaux de provence

Η μαγεία εν πλω

Sailing magic

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

70 x 100 εκ.

70 x 100 cm

100 x 130 εκ.

100 x 130 cm
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Παύλος
Σάμιος

Pavlos
Samios

Ο Παύλος Σάμιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948.
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
της Αθήνας με καθηγητές τους Ν. Νικολάου και Ι.
Μόραλη. Σήμερα είναι καθηγητής της Βυζαντινής
Παραδοσιακής Ζωγραφικής στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Pavlos Samios was born in Athens in 1948 and
studied at the Athens School of Fine Arts with
professors N. Nikolaou and I. Moralis. He is
currently a professor of Byzantine Traditional
Painting at the Athens School of Fine Arts.

Τα έργα του μεταφέρουν μια συμβολική και μεταφυσική όραση, παρά το γεγονός ότι αγκαλιάζουν
την αισθητική πραγματικότητα. Χρησιμοποιεί
διάφορες τεχνικές ζωγραφικής - τοιχογραφία,
τέμπερες και λάδια - τα οποία είναι χαρακτηριστικά των διαφορετικών περιόδων του. Η προοπτική
στο έργο του Παύλου Σάμιου παραπέμπει συχνά
στη Βυζαντινή ζωγραφική.

His works convey a symbolic and metaphysical
vision, even though they embrace aesthetic
reality. He uses several painting techniques fresco, tempera and oils - which are characteristic
of his different periods. The perspective in his
works is often reminiscent of Byzantine painting.
His works are found in private collections,
museums and cultural centres, both in Greece
and abroad.

Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, μουσεία και πολιτιστικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό.
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Χωρίς τίτλο

Untitled

ακρυλικά σε μουσαμά

acrylics on canvas

95 x 135 εκ.

95 x 135 cm
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Χωρίς τίτλο

Untitled

Χωρίς τίτλο

Untitled

ακρυλικά σε μουσαμά

acrylics on canvas

ακρυλικά σε μουσαμά

acrylics on canvas

77 x 117 εκ.

77 x 117 cm

160 x 210 εκ.

160 x 210 cm
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Χωρίς τίτλο
ακρυλικά σε μουσαμά
172 x 121 εκ.

Χωρίς τίτλο

Untitled

Untitled

ακρυλικά σε μουσαμά

acrylics on canvas

acrylics on canvas

75 x 110 εκ.

75 x 110 cm

172 x 121 cm
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Βασίλης
Σολιδάκης

Vassilis
solidakis

Ο Βασίλης Σολιδάκης γεννήθηκε στην Κρήτη.
Ξεκίνησε τις σπουδές του πάνω στη ζωγραφική το
1968. Το 1973 μαθήτευσε κοντά στο Δ. Περδικίδη
στη Μαδρίτη. Ο Βασίλης πραγματοποίησε την
πρώτη του ατομική έκθεση το 1978 στην Αθήνα.
Έπειτα έκανε πολλές ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Vassilis Solidakis was born in Crete. He begun
studying painting in 1968. In 1973 he studied
near D. Perdikidis in Madrid. He had his first solo
exhibition in 1978 in Athens. More one-man and
group shows followed in Greece and abroad.

Το έργο του μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία
του εικονικού εξπρεσιονισμού. Ο Σολιδάκης
είναι ένας επικός καλλιτέχνης με μια ανεπτυγμένη
ευαισθησία και φιλοσοφικές τάσεις. Αντιμετωπίζει
τη ζωγραφική όχι μόνο ως ένα πεδίο έρευνας,
αλλά και ως ένα τομέα καταγραφής και ανάπτυξης
θέσεων στη ζωή. Το έργο του μας δείχνει την
εσωτερική πορεία του καλλιτέχνη από την Ύλη
στην Ιδέα, καλώντας μας να ταξιδέψουμε στους
απέραντους άγνωστους κόσμους του Είναι και να
προσδιορίσουμε τη δική μας θεωρία.
Ο Βασίλης Σολιδάκης ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
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Solidakis’ art could be defined as figurative
expressionism. Solidakis is an epic artist with a
developed sensitivity and philosophical trends.
He faces painting not only as a field of research,
but also as a field of recording and development
of life and its various vantage points. His work
shows us the path of the artist from Matter in
Idea, inviting us to travel to the vast unknown
worlds of Being and delivering our own theory.
Vassilis Solidakis lives and works in Athens.

Ελληνική σημαία

Greek flag

λάδι σε μουσαμά

oil on canvas

120 x 150 εκ.

120 x 150 cm
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κατάλογος έργων
list of artworks
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001
Tania dimitrakopoulou
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003
Tania dimitrakopoulou
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Sofia petropoulou

007
Sofia petropoulou

008
Sofia petropoulou

Cobra

Plaka

Souks

Rennes I

Rennes II

Rennes III

oil on canvas
60 x 80 cm

oil on canvas
70 x 50 cm

oil on canvas
70 x 50 cm

oil on canvas
80 x 80 cm

oil on canvas
80 x 80 cm

oil on canvas
30 x 30 cm

004
Gefso papadaki

005
Sofia petropoulou

009
Sofia petropoulou

010
Sofia petropoulou

011
Sofia petropoulou

Singing

Hidden A

Rennes IV

Ship

Impression

acrylics on canvas
50 x 70 cm

oil on canvas
100 x 120 cm

oil on canvas
30 x 30 cm

oil on canvas
160 x 160 cm

oil on canvas
120 x 100 cm
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012
Sofia petropoulou
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013
Sofia petropoulou

014
Sofia petropoulou

018
Pavlos samios

019
Pavlos samios

020
Pavlos samios

Abstract I

Abstract II

Abstract III

Untitled

Untitled

Untitled

oil on canvas
60 x 60 cm

oil on canvas
60 x 60 cm

oil on canvas
60 x 60 cm

acrylics on canvas
95 x 135 cm

acrylics on canvas
77 x 117 cm

acrylics on canvas
160 x 210 cm

015
Sofia petropoulou

016
Sofia petropoulou

017
Sofia petropoulou

021
Pavlos samios

O22
Pavlos samios

023
Vassilis solidakis

Abstract IV

Beaux de provence

Sailing magic

Untitled

Untitled

Greek flag

oil on canvas
60 x 60 cm

oil on canvas
70 x 100 cm

oil on canvas
100 x 130 cm

acrylics on canvas
75 x 110 cm

acrylics on canvas
172 x 121 cm

oil on canvas
120 x 150 cm
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Για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία σχετικά με τα έργα
τέχνης και τους καλλιτέχνες παρακαλώ
επικοινωνήστε με την εικαστική
σύμβουλο Μαρία Μιγάδη
στο maria@themartixsystem.com
ή στο +30 6984 562465

For any further
information regarding
the artworks and
the artists kindly contact
the art advisor Maria Migadi
at maria@themartixsystem.com
or +30 6984562465

www.themartixsystem.com

www.themartixsystem.com

