ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο χΩρος18 και η γκαλερί Artis Causa σας προσκαλούν το Σάββατο 14 Ιανουαρίου
2012 και ώρα 12.00, στα εγκαίνια της έκθεσης του Σταύρου Παναγιωτάκη. Τα έργα
που παρουσιάζονται ταυτόχρονα στους δύο χώρους υπάγονται στο γενικό τίτλο
«Υπνοβάτες» και είναι ζωγραφικά έργα που δημιουργήθηκαν στο Βερολίνο κατά την
περίοδο 2008-2011. Την έκθεση επιμελείται ο ιστορικός τέχνης Χάρης Σαββόπουλος.
Η διάρκεια της έκθεσης είναι μέχρι 15 Φεβρουαρίου.
Οι «Yπνοβάτες» με τις χρωματολογικές και θεματολογικές αποκλίσεις τους
ζωγραφίστηκαν σε υφάσματα, με ακρυλικά χρώματα, μελάνια και κόλλες. Με αυτή τη
σειρά των έργων προτείνεται μια ζωγραφική που οργανώνεται με την ανθρώπινη
μορφή να καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνθέσεις, χρησιμοποιώντας
στιγμιότυπα της αστικής κινησιολογικής καθημερινότητας. Μέσα από τις
χρωματολογικές εντάσεις και την ελεγχόμενη κατανομή του φωτός, τα στοιχεία της
σύνθεσης τοποθετούνται πάνω στον καμβά ως μορφές, που αντιτίθενται στο
μονοσήμαντο τρόπο αντίληψης του εφήμερου γούστου.
Ο σχεδιασμός των μορφών προέκυψε από τις προσωπικές παρατηρήσεις και
φωτογραφίσεις του καλλιτέχνη από τις πρόβες χορογραφιών και θεατρικών
αυτοσχεδιασμών, των παραστάσεων που ο ίδιος διοργάνωσε και σκηνοθέτησε.
Ο Σταύρος Παναγιωτάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1963. Σπούδασε Zωγραφική στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου U.D.K. (1984-1989). Παράλληλα
εργάστηκε στα εργαστήρια Χαρακτικής και στο εργαστήριο Γλυπτικής της Σχολής.
Έλαβε υποτροφία της D.A.A.D το 1989 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του
σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Βερολίνου, U.D.K. το 1991.
Διοργάνωσε το Καλλιτεχνικό Χωριό “Παροικία Ιστίων” στη Σάμο (1999). Διετέλεσε
πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας Ελλάδας,
ΣΚΕΤΒΕ (2000-2003). Δίδασκε στα μαθήματα “Εικαστικά Ι και ΙΙ του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το 2000 -2008 και το 2010.
Ανέλαβε υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης (2003-2007). Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τομέα
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Α.Π.Θ. και από το 2010 επιμελείται τις εκθέσεις και τη λειτουργία του εικαστικού
χΩρου 18 στη Θεσσαλονίκη.
Οργάνωσε 31 ατομικές και πήρε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
χΩρος 18
Χρ. Σμύρνης 18, Θεσσαλονίκη
τ.κ. 54622, τηλ. 2310 261 077
email: xoros18@gmail.com
site: www.choros18.com

Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη έως Παρασκευή:
12.00 – 14.30 και 18.30 – 21.00.
Σάββατο: 12.00 – 15.00
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