
 

 
 

 

 
 

 
 
 
                                                                                             Λάρισα, 27/4/2018 

Δελτίο τύπου 
 

Έκθεση Λυδίας Δαµπασίνα  

“ΜORS” 

στη Δηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα 

Η Δηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα παρουσιάζει στους Μεγάλους 
εκθεσιακούς χώρους - Αίθουσα Ειρήνης Γ. Κατσίγρα την ατοµική έκθεση της εικαστικού 
Λυδίας Δαµπασίνα µε τίτλο “MORS” την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στις 20:00.  

Η έκθεση εντάσσεται στις δράσεις της Δηµοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Μουσείου Γ.Ι. 
Κατσίγρα για τον εορτασµό της Διεθνής Ηµέρας Μουσείων 2018 µε θέµα “Μουσεία και 
(δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό” και περιλαµβάνει εγκαταστάσεις, φωτογραφίες 
και βίντεο της εικαστικού της χρονικής περιόδου 1981 - 2018.  

O Ιστορικός Τέχνης Γιάννης Μπόλης αναφέρει χαρακτηριστικά, “Οι προτάσεις της Λυδίας 
Δαµπασίνα συγκροτούν ένα ενιαίο εικαστικό περιβάλλον, πρωτότυπο, υπαινικτικό και 
καθηλωτικό, µεστό σε συνδηλώσεις και πολλαπλές αναγνώσεις. Στις εγκαταστάσεις της, η 
ευαισθησία και η ποιητικότητα συνδιαλέγονται µε την ωµότητα και τη σκληρότητα, το 
ιδιωτικό µε το δηµόσιο, η µελαγχολία µε την εσωτερικότητα της αποξένωσης, η 
ανατρεπτική διάθεση µε τις, λιγότερο ή περισσότερο, εµφανείς συµβολικές αναφορές. Με 
αντισυµβατικό πνεύµα και συνειδητή ηθική στάση, επικεντρώνεται στις αντινοµίες, τους 
διχασµούς και τις δυσλειτουργίες της ανθρώπινης συνθήκης, προτείνοντας, ταυτόχρονα, 
την υπέρβαση µε την υιοθέτηση νέων µορφών συνύπαρξης, αλληλεγγύης και 
επικοινωνίας. Και αυτό το επιτυγχάνει, όχι αφηγηµατικά και περιγραφικά, αλλά µέσα από 
την ίδια την εικαστική γραφή των έργων της, τη στροφή στη βαθύτερη ουσία των 
πραγµάτων, τη συγκίνηση, τη ζωτικότητα, την εκφραστική δύναµη και τον «µαγικό» 
χαρακτήρα της γνήσιας καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η καινούργια της δουλειά Mors 
(Θάνατος) αποτελείται από ολοκληρωτικά µαύρους πίνακες που φέρουν στην επιφάνειά 
τους αντικείµενα (τα φτερά ενός παγωνιού, το βαλσαµωµένο κεφάλι ενός άγριου ζώου ή 
ένα κλουβί µε κόκαλα) –συνθέσεις που λειτουργούν ως αναπάντεχες, µεταµοντέρνες 
«νεκρές φύσεις» και που ανοίγονται σε µια περιοχή αλληγοριών σχετικά µε τη ζωή και 
τον θάνατο”.  

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στις 20:00  
Διάρκεια έκθεσης: 18 Μαΐου – 16 Σεπτεµβρίου 2018 
Επιµέλεια έκθεσης: Γιάννης Μπόλης, Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου 
Πληροφορίες: info@katsigrasmuseum.gr και 2410-672499 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ 
Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Τηλ.: 2410- 621.205 
FAX : 2410-621.204 

e-mail: dplarisas@yahoo.gr 
http:/www.katsigrasmuseum.gr 

 
 

 
 
 

 


