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Δημιουργίες που μιλούν στην καρδιά
Ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σάββατο 7 Νοεμβρίου
η διπλή αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Μάρκου Καμπάνη

Ολοκληρώνεται

η διπλή έκθεση

ζωγραφικής του Μάρκου
Καμπάνη το ερχόμενο Σάββατο

7 Νοεμβρίου με δύο χώρους πο

λπισμού του Βόλου να φιλοξενούν τα
έργα του γνωστού δημιουργού Υπενθυμίζεται

ότι παρουσιάζονται η πρώτη
έκθεση στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο
Ντε Κίρικο με θέμα Ζωγραφική στο
Αγιον Ορος με παράλληλη διαδρομή
στον Χώρο Τέχνης δ με θέματα Το

μουσείο των δέντρων και 365

Την έκθεση συνδιοργανώνουν η Μα

γνήτων Κιβωτός και ο Χώρος Τέχνης
δ με την ευγενική υποστήριξη της Διεύθυνσης

Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου
Ο ζωγράφος Μάρκος Καμπάνης εκθέτει

για πρώτη φορά στην πόλη του Βόλου

σε μια σπονδυλωτή αναδρομική έκθεση

με έργα του τα οποία έχουν παρουσιαστεί

σε τρεις διαφορετικές παλαιότερες

εκθέσεις του
Πιο συγκεκριμένα η Μαγνήτων Κιβωτός

με την υποστήριξη της Διεύθυνσης

Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ
Βόλου διοργανώνει στο Κέντρο Τέχνης
Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο έκθεση με τίτλο

Ζωγραφική στο Αγιον Ορος με έργα
του ζωγράφου αποκαλυπτικά της ιδιαίτερης

επαφής του με το Ορος μιας σχέσης

που κρατά σχεδόν μια τριακονταετία
Οι επισκέπτες του Κέντρου Τέχνης

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πίνακες

ζωγραφικής σχέδια χαρακτικά εικονογραφήσεις

βιβλίων από τον καλλιτέχνη

καθώς και φωτογραφικές αναπα¬

ραγωγές από τοιχογραφικά σύνολα μο
ναστηριών του Αγίου Ορους και να δια
πιστώσουν ότι οι ποικίλες οπτικές γωνίες

από τις οποίες προσεγγίζει μοναστήρια

και φύση ο καλλιτέχνης μαρτ
ρούν μια ανήσυχη ψυχή κι ένα εξίσου
ανήσυχο μάτι που αναζητά με χίλιους
τρόπους να αποδώσει την ατμόσφαιρα
τη θρησκευτικότητα τον αναχωρητι
σμό τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο
και μύρια άλλα είτε από τις οξείες ανπ

θέσεις του άσπρου-μαύρου στη χαρακτική

είτε από τις πλούσιες εναλλαγές
του χρώματος στη ζωγραφική

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάρκος
Καμηάνης ανήκει στους ανανεωτές της
εκκλησιαστικής ζωγραφικής καθώς
πατά γερά στην παράδοση αιώνων χιο

ρίς όμως να την χειρίζεται μιμητικά αλλά

συνθέτοντας ένα προσωπικό ζωγραφικό

παράδειγμα
Παράλληλα στον Χώρο Τέχνης δ οι

επισκέπτες συνεχίζοντας τη γνωριμία
με το πλούσιο έργο του Μάρκου Καμπάνη

θα δουν μια επιλογή έργων από δύο
σειρές του Το μουσείο των δέντρων
και 365 Το μουσείο των δέντρων
πραγματεύεται την ίδια την ιστορία της
τέχνης μέσα από αναπαραστάσεις δέντρων

από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη

εποχή Επιπλέον στη σειρά
365 παρουσιάζονται έργα ζωγραφισμένα

ένα κάθε μέρα κατά τη διάρκεια
ενός έτους Ακολουθεί στη πράξη το ρητό

που αποδίδεται στον αρχαίο ζωγράφο

Απελλή Ούτε μέρα χωρίς γραμμή
Τα 365 έργα φιλοτεχνήθηκαν από τον

Μάιο του 2012 έως τον Μάιο του
2013 χωρίς θεματικό στιλιστικό ή τεχνικό

περιορισμό Είναι έργα μικρών
διαστάσεων 20x20 και 20x25 εκ με
μεγάλη ποικιλία τόσο θεμάτων όσο και
τεχνικών σχέδια ακρυλικά τοιχογραφίες

μονοτυπίες ψηφιακές εκτυπώσεις

κ.ά

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν αναλάβει

η Μαίρη Μιχαηλίδου σε σύνεργα
σία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη

Το ωράριο λειτουργίας στο Κέντρο Τέχνης

Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο είναι Τρίτη
έως Παρασκευή 10.00 έως 13.00 και
18.00 έως 21.00

Στον Χώρο Τέχνης δ αντίστοιχα
Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
11.00 έως 14.00 απόγευμα 18.00
έως 21.00

Διακεκριμένος ζωγράφος
Ο Μάρκος Καμπάνης γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1955 Από το 1974 ώς το
1980 έζησε στο Λονδίνο όπου σπούδασε

ζωγραφική στο Wimbledon και στο
St Martin's School of Art To 1983 πέρασε

έξι μήνες στην Φλωρεντία ζωγραφίζοντας

τοπία και μελετώντας τα μουσεία

της Ιταλίας
Οι εικαστικές του αναζητήσεις δεν

σταματούν στη ζωγραφική Επεκτείνονται

στη χαρακτική την εικονογράφηση
βιβλίων την αγιογράφηση ναών ακόμη
και τη σκηνογραφία Εχει κάνει 25 ατομικές

εκθέσεις ζωγραφικής και έχει
συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό Το 1984 έλαβε

μέρος στην 15η Biennale Αλεξάνδρειας

Η αγάπη του για το Αγιον Ορος
τον οδήγησε σε μια πολύπλευρη καλλιτεχνική

συνεργασία με μοναστικά ιδρύματα

καθώς και στη φιλοτέχνηση έργων
ζωγραφικής και χαρακτικής εμπνευσμένων

από τον Άθωνα Το σύνολο αυτής

της δουλειάς παρουσιάστηκε το
2009 και 2010 στην Αγιορειτική Εστία

θεσσαλονίκης και στο Βυζαντινό και

Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα Είναι

επιμελητής της Αγιορείτικης Πινακοθήκης

της Ι.Μ Σίμωνος Πέτρας που σκοπό

έχει την ανάδειξη του εικαστικού έργου

σύγχρονων καλλιτεχνών που έχουν
εμπνευστεί από τη μοναστική πολιτεία

Εντυπωσιακά έργα ζωγραφικής
του Μάρκου Καμπάνη στο Ντε Κίρικο

και τον Χώρο Τέχνης δ

καθώς και της θρησκευτικής χαρακτικής
που κάποτε άνθιζε εκεί

Εχει οργανώσει το εργαστήριο χαρακτικής

Το Ορος στις Καρυές του Αγίου
Όρους όπου εκτυπώνονται χαλκογραφίες

για μονές ιδρύματα και μουσεία
από τις αυθεντικές μήτρες του 18ου και
19ου αιώνα Η ενασχόλησή του με το

έργο του Σπύρου Παπαλουκά τον οδήγησε

στην επιμέλεια του βιβλίου Σπύρος

Παπαλουκάς-θητεία στον Αθω για
την Αγιορειτική Πινακοθήκη το 2003
Το 2007 επιμελήθηκε την έκθεση Το

Αγιον Ορος στην ελληνική τέχνη που

οργανώθηκε από το Μορφωτικό Ιδρυμα

Εθνικής Τραπέζης το 2010 την αναδρομική

για τον Θανάση Ακριβόπουλο
στην Δημοτική Πινακοθήκη Αλμυρού
και το 2019 την έκθεση Σπύρος Παπα

λουκάς σχέδια και μελέτες για το
ΜΙΕΤ
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