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Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Έκθεση με τίτλο 
Ποίηση: ζωγραφία λαλούσα  

Hommage à Gounaro 

 
Το 2019 συμπληρώνονται 130 χρόνια από τη γέννηση του ζωγράφου Γιώργου 
Γουναρόπουλου και 40 χρόνια από την ίδρυση του Μουσείου του στον δήμο Ζωγράφου. 
Με αυτή την αφορμή, το Μουσείο Γουναρόπουλου προγραμματίζει για τη φετινή χρονιά 
δύο εκθέσεις μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, και παράλληλες εκδηλώσεις εμπνευσμένες 
από τις εικαστικές αναζητήσεις του ζωγράφου. 
 
Η πρώτη έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 10 Απριλίου έως 8 Ιουνίου 2019, και έχει τίτλο 
Ποίηση: ζωγραφία λαλούσα. Hommage à Gounaro. Με αφετηρία τον χαρακτηρισμό 
«ποιητική ζωγραφική» που έχει αποδοθεί στην τέχνη του Γουναρόπουλου από τον 
φιλόσοφο Γιώργο Μουρέλο, και τον εικαστικό-ποιητικό διάλογο που είχε αναπτύξει ο 
ζωγράφος με σύγχρονούς του ποιητές, όπως ο Κώστας Βάρναλης, ο Ανδρέας Εμπειρίκος 
και ο Απόστολος Μελαχρινός, εικονογραφώντας ή εμπνέοντας ποιήματά τους, η έκθεση 
στοχεύει να διερευνήσει τη συγγένεια των δύο τεχνών όπως αναπτύσσεται στον ελληνικό 
χώρο από την εποχή του τιμώμενου ζωγράφου μέχρι τις μέρες μας. 
 

Διάρκεια έκθεσης: 10 Απριλίου - 8 Ιουνίου 2019 
Εγκαίνια: Τετάρτη 10 Απριλίου, ώρα 20:00 

 
Η έκθεση θα επιχειρήσει να φέρει σε συνομιλία την ποιητική διάσταση του έργου του 
Γουναρόπουλου με τις προσεγγίσεις νεότερων και σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, τους 
οποίους απασχολεί το στοιχείο της ποίησης στην εικαστική τους διαδρομή, αλλά και 
ποιητών οι οποίοι έχουν εντάξει την εικαστική εμπειρία σε σημαίνουσα αναζήτηση στη 
δουλειά τους. 
 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει κείμενα και έργα του Γουναρόπουλου, εικονογραφήσεις του 
ίδιου για ποιητικές συλλογές, καθώς και έργα των Νίκου Εγγονόπουλου, Οδυσσέα 
Ελύτη, Ανδρέα Εμπειρίκου, Δημοσθένη Αγραφιώτη, Λυδίας Δαμπασίνα, Δημήτρη 
Καλοκύρη, Κωστή (Τριανταφύλλου), Νίνας Παπακωνσταντίνου, Άγγελου Σκούρτη, 
Γιάννη Στεφανάκι, Θανάση Χονδρού και Αλεξάνδρας Κατσιάνη. 
 
Επιμέλεια: Μανόλης Καρτεράκης, Ιστορικός τέχνης-Επιμελητής, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 
 
Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων που θα 
πλαισιώσουν την έκθεση, καθώς και τις λεζάντες των φωτογραφιών. 
Η δεύτερη έκθεση του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019 και θα 
ακολουθήσουν σχετικές ενημερώσεις. 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην έκθεση και σε όλες τις εκδηλώσεις 
Ωράριο λειτουργίας: 
Τρίτη - Τετάρτη: 09.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00 
Πέμπτη - Σάββατο: 09.00 - 15.00. Κυριακή - Δευτέρα: κλειστά 
 

      Χ ο ρ η γ ο ί  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
 

Σάββατο 20 Απριλίου, 11.00-13.00 
11.00, Η ποιητική ζωγραφική του Γουναρόπουλου και οι ποιητές 
Μανόλης Καρτεράκης, Ιστορικός τέχνης-Επιμελητής, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 
12.00, Ποίηση: ζωγραφία λαλούσα. Hommage à Gounaro 
Ξενάγηση από τον επιμελητή της έκθεσης 

 
Σάββατο 11 Μαΐου, 11.00-12.00 
Τέχνες παράλληλες 
Δημήτρης Καλοκύρης, Συγγραφέας- Γραφικός σχεδιαστής 

 
Σάββατο 18 Μαΐου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων, 11.30-13.30 
11.30, Περφόρμανς «Γλώσσα – γλώσσες» 
Δημοσθένης Αγραφιώτης, Ποιητής-Καλλιτέχνης διαμέσων  
12.30, Ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή των έργων του ζωγράφου Γιώργου 
Γουναρόπουλου 
Διονυσία Γιακουμή, Δρ Ιστορίας της τέχνης-Επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 
 
Τετάρτη 22 Μαΐου, 19.00-20.00 
«Ανάγκη να μετατρεπόμαστε κάθε στιγμή σε εικόνα», Ο Ελύτης και η ζωγραφική 
Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Ποιήτρια 
 
Τετάρτη 29 Μαΐου, 19.00-20.00 
Η ποιητικότητα του κόσμου 
Απόστολος Αποστόλου, Δρ Φιλοσοφίας, Επισκέπτης Καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών 
και της Φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια Πάντοβας, Ρώμης και Μιλάνου 
 
Τετάρτη 5 Ιουνίου, 19.00-20.30 
Λόγος και εικόνα: τρόποι συνύπαρξης 
Στρογγυλή Τράπεζα με τους καλλιτέχνες της έκθεσης 
Συντονισμός: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Ομ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Α.Π.Θ. 
 
 
 
 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ 
 

 Γιώργος Γουναρόπουλος, Προσχέδιο για το έργο Προμηθέας, π. 1940, κάρβουνο και 
κραγιόνι σε χαρτί, 13x16,5 εκ. 

 Νίκος Εγγονόπουλος, Το πνεύμα της μοναξιάς, 1939, λάδι σε καμβά, 120x100,5 εκ. 

 Ανδρέας Εμπειρίκος, Γυμνό, 1940, φωτογραφία, 35x45 εκ. 

 Οδυσσέας Ελύτης, Οι τρεις γυναίκες, 1984, τέμπερα σε χαρτί, 33x24,5 εκ. 

 Δημοσθένης Αγραφιώτης, από τη σειρά «Αλφάβητο με τρόπο γιαπωνέζικο», 2019, 
μελάνι σε χαρτί, 30x21 εκ.  

 Λυδία Δαμπασίνα, 2500 mots d’amour (2500 λέξεις έρωτα), 2014, βίντεο, 18′53″ 

 Δημήτρης Καλοκύρης, Μολυβένιος ουρανός τυλίγει βυθισμένο τρένο στο φως 
μεταλλικού φεγγαριού, από τη σειρά «Ωρολογιακοί Μηχανισμοί», 2017, μελάνι, χαρτί, 
πλαστικό, γυαλί και βιομηχανικός μηχανισμός, 25x25 εκ. 

 Κωστής (Τριανταφύλλου), Φως του κεραυνού, 1991, σινική μελάνη σε χαρτί, 70x50 εκ. 

 Νίνα Παπακωνσταντίνου, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Σονέτα 1, 2018, αποτύπωμα καρμπόν σε 
χαρτί, 40x30 εκ. 

 Άγγελος Σκούρτης, από το βιβλίο τέχνης Ερωτικά, 2010, μελάνι σε χαρτί, 28x40 εκ. 

 Γιάννης Στεφανάκις, Παρά προστάτας να ‘χωμεν, 2013, ξυλογραφία και εκτύπωση από 
τυπογραφικά στοιχεία, 72x38 εκ. 

 Θανάσης Χονδρός και Αλεξάνδρα Κατσιάνη, Αλληλε[γγύη], Θεσσαλονίκη 2003, 
φωτογραφία από τη δράση «Έκκληση για την επανίδρυση του ορίζοντα», 180x108 εκ. 

  


