
Η έκθεση «Ελαίας Γη ΙΙ» αποτελεί μέρος της ευρύτερης 
εικαστικής έκθεσης «Ελαίας Γη» που πραγματοποιήθηκε το 
2009 στο Δρομόνερο Χανίων όπου στεγάζεται το 
Ελαιουργείον-Εργοστάσιο Τέχνης και το οποίο είχε τη 
καλοσύνη να τη δανείσει στον Αγροτουριστικό  Πολυχώρο 
ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Από τους 72 καλλιτέχνες της αρχικής έκθεσης, 
επιλέχθηκαν 30, των οποίων τα έργα καλύπτουν μια γκάμα 
τεχνοτροπιών, μέσων, αλλά και ύφους.
 Έμπνευσή τους ήταν από το φύλλο και τον κορμό της 
ελιάς ως φόρμες, μέχρι τον μύθο της γέννησης της θεάς 
Αθηνάς (της θεάς που μας χάρησε το δέντρο της ελιάς κατά 
τη μυθολογία) και εκφράσεις της καθημερινότητας που 
αναφέρονται στο λάδι: «βγαίνω λάδι», «ρίχνω λάδι» κτλ 
που καταδεικνύουν τις βαθιές ρίζες του δέντρου στην 
ελληνική συνείδηση και κοινωνία. Έχει ενδιαφέρον η 
ποικιλομορφία των έργων και η δημιουργική δύναμη του 
θέματος. Τα περισσότερα έργα είναι επιτοίχια, αλλά 
ανάμεσά τους φιλοξενούν κάποιες εγκαταστάσεις από 
πραγματικά «χρειαζούμενα» κατά την τοπική διάλεκτο, 
δοχεία δηλαδή, που χρησιμοποιούνται για το λάδι. Ο 
κλασσικός «τενεκές» γίνεται από γλυπτικό objet trouve 
(αντικείμενο που βρέθηκε τυχαία) μέχρι εννοιολογικό 
«δοχείο», ψυχαναλυτικών θεωριών.
Αρκετά είναι τα φωτογραφικά έργα, που με τη σειρά τους 
ποικίλουν από την καταγραφή του μόχθου που απαιτεί η 
συγκομιδή του καρπού και η παραγωγή του ελαιόλαδου, 
μέχρι την αισθητική παρατήρηση του άνθους της ελιάς 
που μας αποκαλύπτεται τρυφερό και εύθραυστο. Δεν 
λείπει και η κλασσική αναφορά στο συμβολισμό του 
«κλάδου ελαίας» ως σημείο ειρήνης μέσα από ένα 
σχολιασμό, έμμεσο, μιας αντίφασης ή όπως είναι ο τίτλος 
του έργου «Σύμπτωσης».
Η έκθεση στο σύνολό της αναδεικνύει την ελιά ως ένα 
πρωταρχικό σημείο αναφοράς και έμπνευσης για κάθε 
καλλιτέχνη και καλεί τους επισκέπτες, πολλοί από τους 
οποίους ελπίζουμε να ασχολούνται με την καλλιέργειά της, 
να δουν το γνώριμό τους δέντρο με μια καινούργια ματιά 
και να διυλίσουν το καθημερινό και οικείο μέσα από τη 
διαδικασία της σύγχρονης τέχνης.

Αγγελική Δουβέρη
Επιμελήτρια Έκθεσης 21ΙΟΥΛΙΟΥ
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Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης:  Από 22/7 μέχρι και 28/7 10⁰⁰-13⁰⁰ και 18⁰⁰-21⁰⁰
 Από 29/7 μέχρι και 21/8 μόνο 18⁰⁰-21⁰⁰

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
AUGUST21

Ο Αγροτουριστικός Πολυχώρος  «ΠΑΝΑΚΡΟΝ» βρίσκεται 
στον Δήμο Αμαρίου, πλησίον της Σχολής Ασωμάτων. Για να 
φτάσετε, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις 
διαδρομές, οι οποίες περιλαμβάνουν πληθώρα αξιόλογων 
σημείων στάσης
 Από Ρέθυμνο μέσω Αρκαδίου 
 Από Ρέθυμνο μέσω Φράγματος Ποταμών 
 Από Ηράκλειο και Τυμπάκι ή Ζαρό μέσω της   
 διαδρομής Μάντρες-Φουρφουράς
 Από Αγία Γαλήνη ή Ρέθυμνο μέσω Σπηλίου

Σχολή Ασωμάτων Δήμου Αμαρίου  •  Τηλ. 28330 22120
PANAKRON • Scholi Asomaton, Amari  •  Τel. 28330 22120

info@ panakron.gr    •    www.panakron.gr 

Εγκαίνια: Κυριακή 21 Ιουλίου 7:30-9:30 μ.μ.
P A N A K R O N  •   A G R O U T O U R I S M  P A R K
Π Α Ν Α Κ Ρ Ο Ν    •   Α Γ Ρ Ο Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Σ
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Μαρία  Αντωνάτου 
«Ρίχνω λάδι», 2009
μικτή τεχνική σε χαρτί Bristol
Maria Antonatou 
“Pour oil on the fire”, 2009
mixed medium on Bristol paper

Μαργαρίτα Βασιλάκου 
«Το τελευταίο πέρασμα...», 2009
ακρυλικά & μελάνια σε χαρτί
Margarita Vassilakou 
“The last passage…”, 2009
acrylic & ink on paper
  
Ανδρέας Βούσουρας 
«Άτιτλο», 2005
μικτή τεχνική & φως
Andreas Voussouras 
“Untitled”, 2005
mixed media & light                      

Πάνος Γεωργόπουλος 
«Αναμνήσεις ενός μεγάλου λιόδεντρου», 2009
μικτή τεχνική σε καμβά 
Panos Georgopoulos 
“Memories of a big olive tree”, 2009
mixed media on canvas
 
Νίκος Γιαβρόπουλος 
«Αθηνά, ένα επεισόδιο πρίν», 2009
video art 
Nikos Giavropoulos 
“Miverva, an episode before”, 2009
video art    

Χριστόφορος Δουλγέρης 
«Ανθός ελιάς», 2009
φωτογραφία σε αλουμίνιο 
Christoforos Doulgeris 
“Olive floral”, 2009
photograph on aluminum         

Ανδρέας Ζυμβραγός  
«Διάλογος ΙΙ», 2007
γραφίτης, μολυβοκάρβουνα  & παστέλ σε ξύλο
Andreas Zimvragos  
“Dialogue II”, 2007
graphite, charcoal pencils & pastel on wood

Βασίλης Θέος
«Οι δρόμοι της ελιάς», 2009, 
μικτή τεχνική
Vassilis Theos 
"Olive roads”, 2009 
mixed media

Λία Καζάκου 
«Ελιά», 2009
λάδι σε καμβά
Lia Kazakou 
“Olive tree”, 2009
oil on canvas

Κατερίνα Καλογεράκη 
«Τοσκάνη Ι & ΙΙ», 2008 
φωτογραφία
Katerina Kalogeraki 
“Toscana I & II”, 2008
photograph   

Μαρία Κοκκίνη 
«Ελαιόδεντρο Ι», 2009
λάδι και μελάνι λαδιού σε χαρτί
Maria Kokkini 
“Olive tree I”, 2009
oil & oil ink on paper

Νίκος Κυρίτσης 
«Η σκάλα του καλοκαιριού», 2009
μικτή τεχνική σε χαρτί
Nikos Kyritsis 
“The summer’s ladder”, 2009
mixed media on paper  

Τζέιμς Λέιν 
«Μεσογειακός τενεκές», 2009
μέταλλο
 James Lane
“Mediterranean tin can”, 2009
metal    

Ζαν Λιοδάκη 
«Ανοιχτά χέρια», 2009
λάδι σε καμβά
Jan Liodaki
“Open hands”, 2009
oil on canvas     

Γιάννης Λουράκης 
«Κραυγή του χρόνου», 1967
λάδι σε καμβά
Yannis Lourakis 
“Time’s scream”, 1967
oil on canvas 

Βαγγέλης Λυμπουρίδης 
«Ελαίας έργου δομή», 2009
φωτογραφία
Vangelis Lympouridis 
“Eleas ergou domi”, 2009
photograph  

Αλέξανδρος Μαγκανιώτης 
«Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ονείρων», 2009
εγκατάσταση
Alexandros Maganiotis 
“Dream’s extra virgin olive oil”, 2009
 installation  

Φίλιππος Μάνος 
«Διαδρομές Ι», 2009
ακρυλικό χρώμα & σινική μελάνη
Filippos Manos 
“Trips I”, 2009, 
acrylics & indian ink   

Δημήτρης Μεράτζας 
«Σύμπτωση», 2009
φωτογραφία 
Dimitris Merantzas 
“Coincidence”, 2009
photograph    

Ράντου  Μπελσίν 
«Νεκρή φύση;», 2009
λάδι σε ξύλο
Radu Belcin 
“Still life?”, 2009 
oil on wood 

Νικόλαος Μπλιάτκας 
«Ελιά η γκριζοπράσινη», 2009
υδατοχρώματα σε χαρτί 
Nikolaos Bliatkas 
“Grey-green olive tree”, 2009
watercolours on paper

Παντελής Ξηροχειμώνας 
«Η ελιά», 2009
εγκατάσταση
Panteles Xerochemonas 
“e-Eliah”, 2009
installation

Φλάβια Πίτις 
«Μαντήλι», 2009 
ακρυλικά σε ξύλο
Flavia Pitis 
“Handkerchief”, 2009
acrylic on wood 

Μιχάλης Πολυχρονάκης 
«Φάμπρικα», 2009
φωτογραφία 
Michalis Polychronakis 
“Fabrica”, 2009
photograph

Γιώργος Πρίνος 
«Τυνησία», 2002
φωτογραφία 
Giorgos Prinos 
“Tunisia”, 2002
photograph

Τίφανι Ρίλεϊ 
«Καρκίνος του περιβάλλοντος Ι» (Αποκόρωνας), 
2009, ακρυλικά σε καμβά 
Tiffany Riley 
"Cancer of the environment I" (Apokoronas), 2009
acrylic on canvas 

Γιάννης Στεφανάκις 
«Η διεκδίκηση της ελιάς», 2009
ξυλογραφία 
Yannis Stefanakis 
“The assertiveness of the olive tree”, 2009
woodcut

Ρένα Στόλενβερκ 
«Πορτραίτο ελιάς Ι», 2009
υδατοχρώματα σε χαρτί 
Rena Stollenwerk 
“Portrait of olive tree I”, 2009
watercolour on paper 

Βαγγέλης Σωμαράκης 
«Καμένη ελιά», 1/6
φωτογραφία
Vaggelis Somarakis 
“Burnt olive tree”, 1/6
photograph

Γιώργος Τσεριώνης 
«Ενδιάμεσος χρόνος», 2009
ακρυλικά & ξυλομόλυβα σε χαρτόνι
Giorgos Tserionis 
“Interval”, 2009
acrylics & pencils on cardboard 


