
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-03-2018
Σελίδα: 7
Μέγεθος: 51 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 1090
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3220.631

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-03-2018
Σελίδα: 8
Μέγεθος: 111 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 5950
Επικοινωνία εντύπου: 210 9590361, 6946357733

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Ελλάδα / Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-03-2018
Σελίδα: 27
Μέγεθος: 340 cm ²

Μέση κυκλοφορία: 2370

Επικοινωνία εντύπου: 

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-03-2018
Σελίδα: 16
Μέγεθος: 47 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 600
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3312.672

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Δημοπρασιών-Αγγελιών / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 14-03-2018
Σελίδα: 13
Μέγεθος: 141 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3817700

Λέξη κλειδί: ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

Θοδωρής 
Νικολάκης: 

Ανασυνθέσεις 
με γραμματόσημα

Μια ιδιαίτερη έκθεση ζωγραφι-
κής – κολλάζ με γραμματόσημα 
παρουσιάζει στη γκαλερί του Black 
Duck ο Θοδωρής Νικολάκης. Στην 
έκθεση με τίτλο «Ανασύνθεση» 
εκτίθενται περισσότερα από 30 
έργα για τη δημιουργία των οποίων 
έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες 
κομματάκια γραμματόσημα. Με 
θεματολογία στηριγμένη στην 
ελληνική ποίηση, τη φύση και την 
ιστορία, η έκθεση φιλοδοξεί να 
αναδείξει και τις πολλές δυνατότη-
τες της τεχνικής αυτής. Διάρκεια 
20 Μαρτίου – 1 Απριλίου.
Η τεχνική του κολλάζ με γραμ-
ματόσημα, στην Ελλάδα, έκανε 
την εμφάνισή της στα μέσα της 
δεκαετίας του 1960, από τον 
ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο που 
δημιούργησε και παρουσίασε τα 
πρώτα σχετικά έργα. Από τότε τα 
γραμματόσημα, με το μικρό τους 
μέγεθος, με τα άπειρα θέματα και 
χρώματά τους χρησιμοποιούνται 
σε διάφορες  παραγωγικές τεχνι-
κές Τα συναντάμε στη διακόσμηση 
διαφόρων αντικειμένων, όπως 

έργα τέχνης, μικροέπιπλα, κουτιά 
συσκευασίας δώρων αλλά και 
στη δημιουργία εικόνων. Πότε 
ανάμεσα σε άλλα ετερόκλητα 
υλικά και πότε μόνα τους σε 
διάφορους συνδυασμούς. Κυρίως 
χρησιμοποιούνται σαν μοναδικό 
υλικό σε κάποιο έργο, συνήθως δε 
χρησιμοποιούνται σαν χρώμα, είτε 
ολόκληρα είτε τεμαχισμένα. Στην 
περίπτωση αυτή μάλιστα το έργο 
είναι πιο κοντά στη ζωγραφική, 
δεδομένου ότι από την τεχνική του 
κολλάζ κρατάει μόνο την πρακτική 
διαδικασία, δηλαδή την κόλληση 
των γραμματοσήμων, ενώ από τη 
ζωγραφική κρατάει το σχέδιο και 
τη συγκεκριμένη χρήση χρώματος 
για κάθε ξεχωριστή φόρμα.
Η δυσκολία στη συγκέντρωση αρ-
κετών ποσοτήτων γραμματοσήμων 
και ο απαιτούμενος χρόνος για 
τη δημιουργία ενός έργου κάνουν 
αυτή τη δημιουργική δουλειά 
ασύμφορη επαγγελματικά. Πράγ-
μα που με τη σειρά του εμποδίζει 
την ευρεία χρήση των γραμματο-
σήμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μικρή παραγωγή έργων και από 
λίγους καλλιτέχνες, κατά κύριο 
λόγο ερασιτέχνες αλλά πραγματι-
κούς εραστές της τέχνης.

Event Information
Black Duck Multiplarte, Cafe-
Bar-Restaurant-Gallery, Χρήστου 
Λαδά 9α
Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη,20 Μαρ-
τίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: 20 Μαρτίου – 1 
Απριλίου  2018
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 
και Σάββατα: 13.00 – 22.00, 
Κυριακή 17.00 – 22.00
Πληροφορίες: 210 3234760, www.
blackduck.gr  / info@blackduck.
gr

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Μεσσηνίας
Ημερομηνία: Τρίτη, 06-03-2018
Σελίδα: 3
Μέγεθος: 315 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 27210 22355, 22155, 22391

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Ελλάδα / Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 14-03-2018
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 116 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 2370
Επικοινωνία εντύπου: 

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr


