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Η τέχνη της Μαρίας Φραγκουδάκη, μια τέχνη ζωντανή,
πρωτότυπη και δυναμική, σίγουρα κατατάσσεται σε αυτές που
ξεχωρίζουν από την πρώτη κιόλας ματιά. Η χρήση διαφορετικών
υλικών στον πίνακα, δίνει άλλη διάσταση στην καλλιτεχνική
της έμπνευση και αποτυπώνει την συναισθηματική της
πολυπλοκότητα. Το αποτέλεσμα είναι οι γλυπτικοί της πίνακες
να εντυπωσιάζουν και να μαγνητίζουν τα βλέμματα.
Την έκθεση της Μαρίας Φραγκουδάκη θα έχουμε την τιμή και
τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο νησί μας σε ένα χώρο μοναδικό,
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, καθώς η Σύρος, η γενέτειρα
σπουδαίων και εμπνευσμένων καλλιτεχνών, αποτελεί γόνιμο
έδαφος για την ανάδειξη όλων των μορφών δημιουργίας.
Γιώργος Μαραγκός
Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης
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The art of Maria Fragoudaki, a living, original and dynamic
art, certainly belongs to the arts that somebody stand out
from the first view. Her paintings preparing from different
materials gives another dimension to its artistic inspiration
and reflects its emotional complexity. The result is the
sculptural paintings impress and magnetize the view.
The exhibition of Maria Fragoudaki will have the honor
and the joy of hosting our island in a unique space at the
Cycladic Art Gallery, as Syros, the birthplace of great and
inspired artists, is a fertile ground for the emergence of all
types of creation.
George Marangos
Mayor of Syros-Hermoupolis Municipality
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Willem de Kooning Interchanged 1955

Jackson Pollock Number 17A 1948
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“Η αφαίρεση επιτρέπει στον άνθρωπο
να βλέπει με το μυαλό του ό,τι
δεν μπορεί να βλέπει φυσιολογικά
με τα μάτια του”
Arshile Gorky (1904-1948)
Θαυμάζοντας ένα έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου
(1912-1990), στην αναδρομική του έκθεση (2010),
στο Μουσείο Μπενάκη, άκουσα κάποιον επισκέπτη
να σιγοψιθυρίζει στον αποσβολωμένο φίλο του…
«και το παιδί μου θα μπορούσε να το ζωγραφίσει
αυτό». Προβληματισμένος αναρωτήθηκα, γιατί
αντέδρασε με μια τόσο υποτιμητική κρίση στη
θέαση του αξιόλογου έργου ενός από τους
σημαντικότερους έλληνες εικαστικούς. Μήπως
η ίδια αντιμετώπιση θα μπορούσε να υπάρξει και
από άλλους επισκέπτες, στη θέαση του έργου
nο3/nο13 (1949) του Mark Rothko (1903-1970),
στο Μ.Ο.Μ.Α. της Νέας Υόρκης; Θα μπορούσαν
όμως τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτά τα έργα; Η
αφέλεια ή η αμάθεια, προκάλεσε αυτή την δυσμενή
κρίση για την καλλιτεχνική αξία τόσο σημαντικών
έργων; Γιατί κάποιοι υποτιμούν την καλλιτεχνική
αξία αφαιρετικών έργων, όταν η χρηματιστηριακή
τους αξία έχει εκτοξευθεί στα ύψη με αποτέλεσμα
έργα να συγκαταλέγονται, στα ακριβότερα σε
πωλήσεις στον κόσμο; (το No 17A, 1948 του ο J.
Pollock πωλήθηκε $200.000.000 και το Interchanged του Willem de Kooning $300.000.000).
Παρά την αμφισβήτηση αυτή, μια νέα έρευνα
ψυχολογίας που δημοσιεύθηκε το 2015 στην Cognition (Cognitive Science), σχετικά με τις εικαστικές
προτιμήσεις των ανθρώπων, υποδηλώνει ότι
μόνο ο μη εξοικειωμένος φιλότεχνος δε μπορεί
να διακρίνει την ικανότητα του Cy Twombly
από τη ζωγραφική δίχρονου παιδιού και οι

“Abstraction allows man to see
with his mind what he cannot
see physically with his eyes...”
Arshile Gorky (1904-1948)

While admiring a painting by Yiannis Spyropoulos (1912-1990) at his retrospective (2010) at
the Benaki Museum, I heard a visitor whisper
to his friend… “even my kid could paint this”.
His reaction troubled me; it made me wonder
how looking at the work of one of Greece’s most
important artists could elicit such a dismissive
judgement. Could there be a similar response
by other visitors, upon seeing Mark Rothko’s
(1903-1970) painting entitled nο3/nο13 (1949) in
the Μ.Ο.Μ.Α. in New York? And could these pieces really be painted by children? Was it naivety
or ignorance that caused this negative judgement on the artistic value of such important
paintings? Why do some people underestimate
the artistic value of abstract paintings, when
their stock-market value is sky-high, with some
of these pieces claiming their place among the
most expensive in the world? (J. Pollock’s No
17A, 1948 sold for $200,000,000 and Willem de
Kooning’s Interchanged for $300,000,000.)
Despite this dispute, a new psychological study
published in Cognition (Cognitive Science) in
2015, regarding people’s preferences in art, indicates that only a non-experienced art lover
is unable to distinguish the skill of Cy Twombly
from the efforts of a two-year-old child, and
most tend to recognise the value of important
artworks, and admire the top abstract artists.
Psychologists Angelina Hawley-Dolan and El9

περισσότεροι τείνουν να ξεχωρίζουν την αξία των
σημαντικών έργων, θαυμάζοντας τους κορυφαίους
αφαιρετικούς καλλιτέχνες. Οι ψυχολόγοι Angelina Hawley-Dolan και η Ellen Winner θέλησαν
να δοκιμάσουν τον ισχυρισμό ότι η αφηρημένηεξπρεσιονιστική τέχνη στερείται του ταλέντου και
ότι θα μπορούσε να γίνει και από ένα απλό
παιδί ή ακόμα και από ένα ζώο. Συγκεκριμένα, σε μια
σειρά πειραμάτων, μαζί με τους συναδέλφους τους
στο Boston College, ζήτησαν από εκατοντάδες
καλλιτέχνες να αξιολογήσουν ζεύγη έργων
ζωγραφικής. Το ένα έργο από κάθε ζευγάρι ήταν έργο
αναγνωρισμένου καλλιτέχνη, όπως των Kline, Rothko,
Cy Twomply, Willem de Kooning και άλλων. Το
άλλο προερχόταν από έργα λιγότερο γνωστών
ζωγράφων, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών
προσχολικής ηλικίας, ελεφάντων, χιμπατζήδων,
γοριλλών και πιθήκων. Οι πίνακες συνδυάστηκαν
σύμφωνα με το χρώμα, την ποιότητα γραμμής, την
πινελιά και τον τρόπο δημιουργίας. Οι σπουδαστές
έπρεπε να δηλώσουν ποια προτιμούσαν και
ποια ήταν καλύτερα. Το συμπέρασμα ήταν εντυπωσιακό καθώς και οι δύο ομάδες φοιτητών
προτίμησαν με μεγάλη πλειοψηφία τα έργα των
διακεκριμένων καλλιτεχνών από τα ερασιτεχνικά,
κρίνοντας πως αισθητικά ήταν πολύ ανώτερα και τους
εντυπωσίασαν, καθώς μπορούσαν να καταλάβουν
και να κρίνουν τις αισθητικές διαφορές τους.
Η αφηρημένη τέχνη είναι ίσως μια από τις πιο
αμφιλεγόμενες τέχνες που έχει υπάρξει σε όλη
την ιστορία της τέχνης. Πολλοί φιλότεχνοι αγαπούν
την αφηρημένη τέχνη με πάθος επειδή πιστεύουν
ότι είναι προϊόν ελεύθερης δημιουργικότητας και
ειλικρινής έμπνευσης του καλλιτέχνη που αφήνει
το βάρος της ερμηνείας εντελώς στον θεατή. Εάν
χίλιοι άνθρωποι κοιτάξουν ένα έργο αφηρημένης
τέχνης, μπορεί να υπάρξουν χίλιες πιθανές
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len Winner wanted to test the assertion that abstract/expressionist art is devoid of talent and
that it could be done by a mere child or even an
animal. In particular, they ran a series of experiments in association with their colleagues at
Boston College, whereby they asked hundreds
of artists to rate pairs of paintings. One painting out of each pair was the work of a renowned
artist, such as Kline, Rothko, Cy Twomply, Willem de Kooning, etc. The other was the work of
lesser known artists, including pre-school age
children, elephants, chimps, gorillas and apes.
The paintings were paired according to colour,
brushstrokes and the method they were created.
The students were asked to state which they
preferred and which were the best. The conclusion was remarkable, as both groups of students showed a clear preference in their majority for the work of distinguished artists over
the amateur pieces, judging them aesthetically
superior and finding them impressive, as they
were able to understand and judge their aesthetic differences.
Abstract art is arguably one of the most controversial in the history of art. Many art lovers are
passionate about abstract art, because they see
it as the product of free creativity and genuine
inspiration by the artist, which leaves its interpretation entirely up to the viewer. If a thousand
people were to look at a piece of abstract art,
there might be a thousand different interpretations, because each one is specific to what each
viewer needs of hopes to find in their interpretation of the piece. A possible definition might be
that “abstract art is the art that doesn’t attempt
to recreate the exact picture of a visual reality,

διαφορετικές ερμηνείες, γιατί κάθε μία απ΄αυτές
αφορά ειδικά σε αυτό, που ο κάθε θεατής χρειάζεται
και θέλει να βρει ερμηνεύοντας το έργο. Δίνοντας
ένα ορισμό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι
«αφηρημένη είναι η τέχνη που δεν επιχειρεί
να αναπαραστήσει την ακριβή απεικόνιση μιας
οπτικής πραγματικότητας, αλλά χρησιμοποιώντας
σχήματα, μορφές, χρώματα, γραμμές και χειρονομίες
δημιουργεί μια σύνθεση, οπτικά δύσκολη στην
κατανόηση, που μπορεί όμως να σταθεί ανεξάρτητη,
σε σχέση με τις συνηθισμένες οπτικές αναφορές».
Η αφαίρεση υποδηλώνει σαφώς μια απόκλιση από
την πραγματικότητα στην απεικόνιση της τέχνης. Αυτή
η απόκλιση από την ακριβή αναπαράσταση
μπορεί να είναι μικρή, μερική ή πλήρης. Ο όρος
επίσης μπορεί να εφαρμοστεί στην τέχνη που
βασίζεται σε ένα αντικείμενο, σχήμα ή τοπίο, όπου
οι μορφές έχουν απλουστευθεί ή σχηματοποιηθεί
και δεν έχουν καθόλου πηγή σε μια εξωτερική
οπτική πραγματικότητα. Στη γεωμετρική αφαίρεση για
παράδειγμα, είναι απίθανο να βρούμε αναφορές
σε φυσιολογικές οντότητες. Το έργο τέχνης που
παίρνει τις ελευθερίες, μεταβάλλοντας για παράδειγμα το χρώμα και τη μορφή με τρόπους που
είναι εμφανείς, μπορεί να λεχθεί ότι είναι εν
μέρει αφηρημένο. Η συνολική αφαίρεση δεν φέρει
κανένα ίχνος οποιασδήποτε αναφοράς, σε κάτι
που είναι αναγνωρίσιμο. Η αφηρημένη τέχνη
εμφανίζεται επίσης με άλλους σχετικούς όρους,
όπως μη εικονιστική τέχνη, μη αντικειμενική
τέχνη και μη αντιπροσωπευτική τέχνη που είναι
μεν παρόμοιοι, αλλά ίσως όχι με ταυτόσημο
νόημα.
Η διάδοση και εξάπλωσή της ήταν μια μακρόχρονη
διαδικασία με σημαντικές διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις. Ένα αντικειμενικό ενδιαφέρον για
την αφαίρεση διακρίνεται αρχικά, σε καλλιτέχνες

but that employs figures, colours, lines and gestures to create a composition which is visually
difficult to make sense of, but which may stand
alone, in relation to the usual visual references”. Abstraction clearly indicates a deviation
from reality in the depiction of art. This deviation from faithful representation may be minor,
partial or full. The term may also be applied to
art that is based on an object, shape or landscape, where the forms have been simplified or
stylized and have no source in an external visual reality. In geometrical abstraction, for example, it is impossible to identify references to
natural entities. Any work of art that takes liberties, transforming, for example, colour or form
in obvious ways, can be described as abstract,
in part. Total abstraction bears no trace of any
reference to anything recognisable. Abstract art
also appears under other relevant terms, such
as non-figurative, non-objective or non-representational art which, albeit being similar, do
not necessarily have an identical meaning.
It’s dissemination and expansion was a longterm process with significant ups-and-downs
and variations. An objective interest in abstraction was initially seen in artists of the late 18th
century, and especially in the paintings of J.M.W.
Turner (1775 -1851). However, the first early
signs of this new art were made by James McNeill Whistler (1834-1903) who, with his piece
Nocturne in black and gold: The Falling Rocket
(1872), placed greater emphasis on the sense of
vision rather than the depiction of objects.
Subsequently, artists such as Paul Gauguin
(1848-1903), Georges Seurat (1859-1891), Vincent van Gogh (1853-1890) and Paul Cézanne
(1839-1906), through the post-impressionist
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James Abbot McNeill Whistler
Night in Black and Gold,
The falling Rocket (1874)

William J. M. Turner
Snow Storm - Steam - Boat off
a Harbour’s Mouth 1842 Tate, London

Paul Gauguin Nafea Faa Ipoipo
(When will you marry) 1892

Paul Cézanne Mont Sainte-Victoire
1902- 04 Philadelphia Museum of Art

Henri Matisse Open Window, Collioure
1905 National Art Gallery Washington
Edvard Munch Shore with Red House
1904 Munch Museum Oslo

Pablo Picasso
Les Femmes d’Alger (Version ‘O’) 1955
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στα τέλη του 18ου αιώνα, και ιδιαίτερα στους
πίνακες του J.M.W. Turner (1775-1851). Οι πρώτες
όμως πρώιμες ενδείξεις της νέας αυτής τέχνης
έγιναν από τον James McNeill Whistler (18341903) ο οποίος, με το έργο του «Noctume σε μαύρο
και χρυσό: The Falling Rocket (1872)», έδωσε
μεγαλύτερη έμφαση στην οπτική αίσθηση, από
την απεικόνιση των αντικειμένων.
Στη συνέχεια καλλιτέχνες όπως ο Paul Gauguin
(1848-1903), ο Georges Seurat (1859-1891), ο
Vincent van Gogh (1853-1890) και ο Paul Cézanne
(1839-1906) με τις μετα-ιμπρεσιονιστικές επιρροές που άσκησαν, είχαν τεράστιο αντίκτυπο
στην τέχνη του 20ου αιώνα και οδήγησαν στην
εμφάνιση της αφαίρεσης. Ο Paul Cézanne ξεκίνησε
ως ιμπρεσιονιστής, αλλά ο στόχος του - να κάνει μια
λογική κατασκευή πραγματικότητας με βάση μια
άποψη από ένα μόνο σημείο, με διαμορφωμένο
χρώμα σε επίπεδες περιοχές - έγινε η βάση μιας νέας
εικαστικής τέχνης, που αργότερα θα αναπτυχθεί
σε κυβισμό από τους Georges Braque (18821963) και Pablo Picasso (1881-1973). Τα κυβιστικά
έργα (από 1907-8) ξεκινούσαν πάντα με ένα θέμα
από την πραγματικότητα, (συχνά αντικείμενα και
φιγούρες), με τα στοιχεία αυτά να χωρίζονται στη
συνέχεια σε ξεχωριστές περιοχές ή επιφάνειες,
παρουσιάζοντας διαφορετικές όψεις ταυτόχρονα. Ο
κυβισμός επηρέασε άμεσα άλλες μορφέςαφαίρεσης,
συμπεριλαμβανομένου του κονστρουκτιβισμού και του
ορφισμού. Μαζί με τον κυβισμό (εξαρτάται από
τις πολλαπλές επιφάνειες στην ανάπτυξη του
θέματος), αν και διαφορετικό κίνημα, ο φοβισμός
(εκφράζεται με το χρώμα), έγιναν το τέχνασμα
που άνοιξε άμεσα την πόρτα, για τις πιο ακραίες
προσεγγίσεις στην αφαίρεση τον 20ο αιώνα. Ο Henri Matisse (1869-1954) κορυφαίος θεμελιωτής
του, με την εκφραστική χρήση του χρώματος και

influences they exerted, had a huge impact on
20th century art and lead to the advent of abstraction. Paul Cézanne started off as an impressionist, but his aim – to make a logical
construction of reality based on the view from a
single angle, with paint moulded upon flat surfaces – became the foundation for a new visual
art, which was later developed into cubism by
Georges Braque (1882-1963) and Pablo Picasso (1881-1973). Cubist paintings (from 1907-8)
always began with a theme taken from reality
(often objects and figures), with these elements
then broken up and placed in separate areas
or surfaces, thus presenting several angles at
once. Cubism had a direct influence on other
forms of abstraction, including constructivism
and orphism.
Together with cubism (which depends on multiple surfaces to develop its themes), another
movement, fauvism (which is expressed through
colour) jointly became the trick that threw open
the door to the more extreme approaches to abstraction in the 20th century. One of its founders, Henri Matisse (1869-1954), with his expressive use of colour and his free and fantastical
drawings, came very close to pure abstraction
in several of his works, such as Open Window,
Collioure (1905) and Notre-Dame (1914).
Following that, the expressionist painters explored the bold use of paint on the surface of the
canvas, distortions and hyperbole, as well as
bright hues. They produced emotionally-charged
paintings that were reactions to the views of
contemporary society, drastically changing the
emphasis on theme to depict the psychological conditions of existence. Even though artists
such as Edvard Munch (1863-1944) και ο James
13

James Ensor
Musician and his treble clefs 1939

Jean Dubuffet Site habité d’objets 1965
Tate, London

Piet Mondrian Composition in red,
yellow, blue and black 1821
Gemeentemuseum Den Haag

Wassily Kandinsky Composition No8
Guggenheim Museum, New York

Kazimir Malevich Suprematist painting
(with black trapezium and red square)
1915 Stedelijk Museum Amsterdam
Joan Miro Harlequin’s carnival
(1924-5) Albright-Knox
Art Gallery, Buffalo, NY, USA

Max Ernst The Gramineous Bicycle
c.1921 MOMA, New York
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του ελεύθερου και φανταστικού σχεδίου του,
έρχεται πολύ κοντά στην καθαρή αφαίρεση, σε
πολλά έργα του, όπως το «Open Window, Collioure (1905)» και στο «Notre-Dame (1914)».
Οι εξπρεσιονιστές ζωγράφοι στη συνέχεια, διερεύνησαν την τολμηρή χρήση του χρώματος στην
επιφάνειας του καμβά, τις στρεβλώσεις και τις υπερβολές, καθώς και τις έντονες αποχρώσεις. Παρήγαγαν συναισθηματικά φορτισμένες ζωγραφιές
που αποτελούσαν αντιδράσεις, στις σύγχρονες
αντιλήψεις της κοινωνίας, αλλάζοντας δραστικά
την έμφαση στο θέμα, υπέρ της απεικόνισης
των ψυχολογικών καταστάσεων της ύπαρξης. Αν
και καλλιτέχνες όπως ο Edvard Munch (18631944) και ο James Ensor (1860 - 1949) επέστησαν
επιρροές κυρίως από το έργο των μετα-ιμπρεσιονιστών, συνέβαλαν και αυτοί αποφασιστικά στην
εμφάνιση της αφαίρεσης στον 20ο αιώνα.
Ένας από τους πρωτοπόρους της αφαίρεσης,
ήταν ο Wassily Kandinsky (1866-1944), που
επηρεασμένος από τη ωμή γλώσσα του χρώματος
όπως αναπτύχθηκε από τους Φοβιστές (Fauves),
είδε τα αφηρημένα έργα του ως εναλλακτικό
μονοπάτι στην πνευματική πραγματικότητα.
Οι πρωτοπόροι όμως της «αμιγούς» αφηρημένης
ζωγραφικής ήταν ο Kazimir Malevich (18791935) και ο Piet Mondrian (1872-1944) περίπου
στα 1910-20. Ο Malevich δημιούργησε μια νέα
μορφή αφαίρεσης (Suprematism - 1913) για να
απελευθερώσει την τέχνη από τον πραγματικό
κόσμο. Εκτός από την «επίπεδη προοπτική», ο
Malevich ανέπτυξε μια ολόκληρη σειρά μορφών
που συχνά παράγονται σε έντονα χρώματα που
επιπλέουν σε ένα συνήθως λευκό φόντο. Ο Piet
Mondrian εξέλιξε μια μη αντιπροσωπευτική μορφή,
την οποία ονόμασε Νεοπλαστικισμός (Neoplasticism - π.1919). Αυτή ήταν η νέα «καθαρή

Ensor (1860 - 1949) were mostly influenced by
the work of the post-impressionists, they nonetheless made a significant contribution in the
advent of abstraction in the 20th century.
One of the pioneers of abstraction was Wassily
Kandinsky (1866-1944), who, influenced by the
raw language of colour as this was developed
by the fauvists, saw his abstract paintings as an
alternative path to a spiritual reality.
The pioneers, however, of «pure» abstract
painting were Kazimir Malevich (1879-1935)
and Piet Mondrian (1872-1944) around 191020. Malevich created a new form of abstraction
(Suprematism - 1913) to liberate art from the
real world. As well as “flat perspective”, Malevich developed a whole range of forms that were
often reproduced in intense colours, usually
floating on a white background. Piet Mondrian
developed a non-representational form, which
he termed Neoplasticism (circa 1919). This was
the new “purely plastic art” that he believed was
necessary in order to create “universal beauty”.
To express this, Mondrian ultimately decided to
limit his official vocabulary to the three basic
colours (blue, red and yellow), three basic values (white, black and grey), and the two main
directions (horizontal and vertical).
It is worth mentioning orphism, at this stage,
for a new way of depicting abstraction. Led by
Robert Delaunay (1885-1941) and Sonia Delaunay (1885-1979), the Orphists also use the
term Simultanism to describe their work during
this period. The name of the movement derives
from Orpheus, a musician in ancient Greek mythology, and was adopted by the French poet
and art critic Guillaume Apollinaire (1880-1918),
who believed that painting should be rendered
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πλαστική τέχνη» που πίστευε ότι ήταν απαραίτητη
για να δημιουργήσει «καθολική ομορφιά». Για να
εκφράσει αυτό, ο Mondrian αποφάσισε τελικά
να περιορίσει το επίσημο λεξιλόγιο του στα τρία
βασικά χρώματα (μπλε, κόκκινο και κίτρινο),
σε τρεις κύριες αξίες (άσπρο, μαύρο και γκρι)
και στις δυο κύριες κατευθύνσεις (οριζόντια και
κάθετη). Αξίζει ειδική αναφορά στον Ορφισμό
(1912-13) για τη νέα μορφή απεικόνισης της
αφαίρεσης. Με κύριους εκφραστές τον Robert
Delaunay (1885-1941) και την Sonia Delaunay
(1885-1979), χρησιμοποίησαν, επίσης, τον όρο
Simultanism για να περιγράψουν το έργο τους σε
αυτή την περίοδο. Το όνομα προέρχεται από τον
μουσικό Ορφέα, από τους αρχαίους ελληνικούς
μύθους και τον υιοθέτησε ο Γάλλος ποιητής και
κριτικός τέχνης Guillaume Apollinaire (18801918), σκεφτόμενος ότι η ζωγραφική πρέπει να
αποδίδεται σαν τη μουσική. Η αφαίρεση, ως έκφραση, εμφανίζεται και στο έργο σουρεαλιστών
ζωγράφων, εμπνευσμένοι από την ιδέα του S.
Freud (1856-1939) για απελευθερωμένη επιθυμία
να αποκαλύψουν, ιδέες και εικόνες, μέσα από το
υποσυνείδητου τους. Καλλιτέχνες όπως ο Joan
Miro (1893-1983) και ο Max Ernst (1891-1976)
δημιούργησαν έργα (π. 1920) με ελεύθερους
τρόπους δημιουργίας (αυτοματισμούς) χάρις κυρίως σε απλοποιημένα οργανικά σχήματα, τα
οποία ο Miro εξέλιξε στη δική του νοηματική γλώσσα.
Μια άλλη μορφή αφαίρεσης (Abstract Expressionist) εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. από τους
καλλιτέχνες της δράσης (Action Painting 19401950) που επηρεάστηκαν άμεσα από τον αυτοματισμό, με κύριο εκπρόσωπο τους τον Jackson
Pollock (1912-1956). Ο Pollock προχώρησε στην
δημιουργία των «εκρηκτικών» έργων του τοποθετώντας τον καμβά στο έδαφος και χύνοντας το
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as music is. Abstraction, as expression, also appears in the work of surrealist painters, inspired
by the idea of S. Freud (1856-1939) on liberating
the desire to reveal ideas and images through
their subconscious. Artists such as Joan Miro
(1893-1983) and Max Ernst (1891-1976) created
work (circa 1920) through automatic drawing or
painting (automatisms), mostly thanks to simplified organic shapes, which Miro developed
into his own sign language.
Another form of abstraction (Abstract Expressionism) appeared in the U.S. by the Action
Painting artists (1940-1950), who were directly
influenced by automatism, and led by Jackson
Pollock (1912-1956). Pollock created his “explosive” paintings by placing the canvas on the
ground and pouring the paint out of the tin or
tube, or dripping it on, with powerful but harmonious gestures, with a brush or stick, thus
creating abstract paintings that albeit contained
a particular symmetry. At the same time, in
New York, another art movement, led by Mark
Rothko (1903-1970), developed another form of
abstract expressionism, Colour Field Painting,
creating simple compositions constructed from
large fields of colour without an obvious design,
with the aim of producing an interactive reaction in the viewer.
Art Informel was Europe’s answer to American
abstract expressionism (Action Painting and Colour Field Painting). This is a French term that
describes a series of approaches to abstract
painting in the decades of 1940 and 1950, which
shared an improvisational methodology and
a strong gestural technique, and included the
movements of Tachisme, Abstraction Lyrique,
and Μatiérisme. An exhibition entitled Un Art

χρώμα από το δοχείο ή το σωληνάριο ή στάζοντας
το με έντονες αλλά αρμονικές κινήσεις με πινέλο ή
ένα ραβδί, αποδίδοντας αφαιρετικό έργο με ιδιαίτερη όμως συμμετρία. Παράλληλα στην Νέα Υόρκη
δρουν καλλιτέχνες, με τον Mark Rothko (19031970) βασικό πρωταγωνιστή, που διαμορφώνουν
μια άλλη μορφή αφηρημένου εξπρεσιονισμού,
τη χρωματική τοπογραφία (Colour Field Painting), δημιουργώντας απλές συνθέσεις κατασκευασμένες από μεγάλες μαλακές εστίες χρώματος χωρίς προφανή σχέδιο, με στόχο να παράγουν
μια διαδραστική ανταπόκριση στον θεατή.
Η Art Informel είναι η απάντηση της Ευρώπης
στον αμερικανικό αφηρημένο εξπρεσιονισμό
(Αction Painting κα Colour Field Painting) που
αναπτύξαμε προηγουμένως. Ένας γαλλικός όρος
που περιγράφει μια σειρά από προσεγγίσεις για
την αφηρημένη ζωγραφική στις δεκαετίες του
1940 και του 1950, οι οποίες είχαν κοινώς μια
αυτοσχεδιαστική μεθοδολογία και μια έντονη
χειρονομιακή τεχνική και συμπεριλαμβάνει τις
τάσεις του Ταχισμού (Tachisme), της Λυρικής
Αφαίρεσης (Abstraction Lyrique) και τη Ζωγραφική Ύλης (Μatiérisme). Μια έκθεση με τίτλο Un Art Autre που διοργανώθηκε στο Παρίσι
το 1952, περιελάμβανε τον Karel Appel (19212006), τον Alberto Burri (1915-1995), τον Willem de Kooning (1904-1997), τον Jean Dubuffet (1901-1985), τον Jean Fautrier (1898-1964),
τον Georges Mathieu (1921-2012), τον JeanPaul Riopelle (1923-2002) και τον Wols (19131951), που ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποι.
Tέλος η Op Art (Οπτική Τέχνη, 1964) θεωρείται
ως υποδιαίρεση της γεωμετρικής αφαίρεσης
και δίνει στον θεατή την εντύπωση κίνησης,
κρυμμένων εικόνων, αναλαμπών και δονητικών
μοτίβων διόγκωσης ή στρέβλωσης, γενικότερα

Autre held in Paris in 1952, included Karel Appel
(1921-2006), Alberto Burri (1915-1995), Willem
de Kooning (1904-1997), Jean Dubuffet (19011985), Jean Fautrier (1898-1964), Georges
Mathieu (1921-2012), Jean-Paul Riopelle (19232002) and Wols (1913-1951), who were the main
representatives.

Alberto Burri
Rosso plastica M 2 1962
Private collection

Mark Rothko No3 - No13 1949

Robert Delaunay Rythm Joie de vivre
1930 Musée national d’art moderne Paris

Victor Vasarely Vega-Nor, 1969
Collection Albright-Knox Art Gallery,
Buffalo, New York
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χρησιμοποιεί οπτικές ψευδαισθήσεις. Οι Victor
Vasarely (1906-1997), Richard Anuszkiewicz
(1930) και Bridget Riley (1931) είναι οι πιο
σημαντικοί.
Στις αρχές του 20ού αιώνα η ελληνική ζωγραφική
είχε προσεγγίσει συχνά την αφαίρεση, αλλά
ποτέ δεν έκοψε τον ομφάλιο λώρο με την ορατή
πραγματικότητα. Η πορεία της καθοριζόταν
από τη συμβίωση και παράλληλα την εξέλιξη
ρευμάτων, προερχομένων από το εξωτερικό
κι από τις εγγενείς προσπάθειες διατήρησης
της ελληνικής ταυτότητας, χωρίς πάντα να είναι
σε θέση να δέχεται ή να απορρίπτει μορφές
με κριτήρια, όχι μόνο ποιότητας, αλλά κυρίως
προώθησης της ζωγραφικής σκέψης, όπως
γινόταν σε άλλες χώρες με στέρεη καλλιτεχνική
παράδοση. Τα πρώτα ανοίγματα προς την αφαίρεση
τοποθετούνται στα προπολεμικά χρόνια αλλά
περνάνε σχεδόν απαρατήρητα. Το πρώτο αφηρημένο
γλυπτό είναι η «Ανάταση-Πεντέλη» του Λάζαρου
Λαμέρα (1913-1998), που πρωτοπαρουσιάστηκε
το 1932 στην έκθεση των σπουδαστών της Α.Σ.Κ.Τ
και εκτέθηκε στην «Πανελλήνιο» το 1948. Επιπλέον, ο υπερρεαλισμός του Γεράσιμου Στέρη
(1898-1987) άγγιζε την αφαίρεση ενώ ο Νίκος
Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994) παρουσίασε
το 1934 στο Παρίσι έργα του με βάση αφηρημένα
αρχιτεκτονικά θέματα. Το 1935 σε έκθεση της
«Ομάδας Τέχνη» στην αίθουσα τέχνης «Ατελιέ»,
ο Άγγελος Σπαχής (1903-1963) παρουσίασε έργα
ζωγραφικής αναμεμειγμένα και με άλλα υλικά,
εκτός από χρώμα, όπως γύψο, ύφασμα, χαρτί. Η
νεοελληνική τέχνη από αυτό το σημείο και στο
εξής ακολούθησε ένα δρόμο σύνδεσης με τις
σύγχρονες γαλλικές σχολές. Μεγάλος αριθμός
καλλιτεχνών και διανοούμενων φεύγει προς τη
Δυτική Ευρώπη, στην αρχή αποκλειστικά προς
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Finally, Op Art (1964) is considered a subdivision
of geometrical abstraction and gives the viewer
the impression of movement, hidden images,
flashes and vibrational patterns of distention or
distortion, basically making use of optical illusions. The movement was led by Victor Vasarely (1906-1997), Richard Anuszkiewicz (1930)
and Bridget Riley (1931).
In the early 20th century, Greek painting has often approached abstraction, but had never cut
the umbilical cord from visual reality. Its course
was determined by symbiosis, as well as the development of trends from abroad and intrinsic
efforts to preserve the Greek identity, without
always being in a position to accept or reject
forms on the basis of both quality and the promotion of painterly thought, as was the case in
other countries with a firm tradition in painting.
The first attempts at abstraction were made in
the pre-war period, but went largely unnoticed.
The first abstract sculpture is “Anastasi-Penteli” by Lazaros Lameras (1913-1998), which was
first shown in 1932 at Athens School of Fine
Arts student exhibition, and exhibited in the
“Panellinios” in 1948. In addition, Gerasimos
Steris’ (1898-1987) hyperrealism touched upon
abstraction, while Nikos Hadjikyriakos-Ghikas
(1906-1994) presented pieces based on abstract
architectural themes in Paris in 1934. In 1935, in
a show by “Omada Technis” in the Atelie gallery,
Angelos Spachis (1903-1963) presented works
of painting mixed that made use of other materials, in addition to paint, such as plaster, fabric and paper. Modern Greek art, from this point
onwards, followed a road connected to the contemporary French schools. A large number of
artists and intellectuals left for Western Europe,

το Παρίσι, εκμεταλλευόμενοι τις υποτροφίες που
προσέφερε η γαλλική κυβέρνηση. Ίσως ο πρώτος
που στράφηκε σε πιο πρωτοποριακές μορφές
έκφρασης ήταν ο Γιάννης Γαΐτης (1923-1984). Η
έκθεσή του το 1947, στην αίθουσα «Παρνασσός»
με αφηρημένες εξπρεσιονιστικές συνθέσεις δημιούργησε πολλές αντιδράσεις, ένα αληθινό σκάνδαλο.
Από τους Έλληνες που έζησαν στο Παρίσι ο Θάνος
Τσίγκος (1914-1965) εξέθεσε έργα (1956) επηρεασμένος από την Art Informel ενώ ο Μάριος
Πράσινος (1916-1985) χρησιμοποίησε την τεχνική της κηλιδογραφίας (dripping), όπως οι
αμερικανοί αφηρημένοι εξπρεσιονιστές. O Nίκος
Κεσσανλής (1930-2004) παρουσίασε έργα, είτε
αποτυπώνοντας φωτογραφικές σκιές σε ευαισθητοποιημένο πανί, είτε δημιουργώντας συνθέσεις
σε μουσαμά ή στον τοίχο, τις οποίες συνδυάζει
με ετερόκλητα αντικείμενα, πειραματικές επεμβάσεις, φωτομηχανικές εικόνες και τρισδιάστατα
περιβάλλοντα. Στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε ο
Θεόδωρος Στάμος (1922-1997), που κινήθηκε στο
πλαίσιο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού (Color Field Painting), όντας μέλος της ομάδας των
«Οξύθυμων» της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας
έργο με ένα απλό μα εξαιρετικά λυρικό και ποιητικό
εκφραστικό λεξιλόγιο. Από τους πρώτους όμως
που στράφηκαν στην αφαίρεση, στον ελλαδικό
χώρο, ήταν ο Αλέκος Κοντόπουλος (1905-1975) που
στα πρώτα στάδια υπήρξε και θεωρητικός της. Με
τολμηρό χρώμα και συστηματικό παραμερισμό
των εικονιστικών στοιχείων δημιουργεί έργα που
χαρακτηρίζονται από τη γεωμετρική οργάνωση
του χώρου και την αυξομείωση της χρωματικής
ύλης σε ένταση και πάχος για να προσδώσει την
προοπτική του βάθους. Παράλληλα εμφάνισε το
έργο του ο Γιάννης Σπυρόπουλος (1912-1990),
o Έλληνας «πατέρας» της αφαίρεσης, που μέσα

initially exclusively Paris, taking advantage of
the scholarships offered by the French government. Perhaps the first to turn to more pioneering forms of expression was Yannis Gaitis (19231984). His exhibition in 1947, in the “Parnassos”
gallery, with abstract expressionist compositions, caused strong reactions, a true scandal.
Of the Greeks who lived abroad, Thanos Tsingos
(1914-1965) exhibited work (1956) influenced
by Art Informel, while Marios Prassinos (19161965) used the technique of dripping, like the
American abstract impressionists. Nikos Kessanlis (1930-2004) presented work that either
captured photographic shadows on photo-sensitive fabric, or created compositions or canvas
or on the wall, which were combined with incongruous objects, experimental interventions,
photomechanical images and three-dimensional environments. Theodoros Stamos (19221997), born in New York and being a member of
its Irascibles group, moved within the realm of
abstract expressionism (Colour Field Painting),
to create work of a simple but remarkably lyrical and poetic expressive vocabulary.
One of the first artists, however, to turn to abstraction within the borders of Greece was Alekos Kontopoulos (1905-1957), who was also one
of its theorists in the early stages. Through the
use of bold colours and the systematic shunting of pictorial elements, he created work that
is characterised by a geometric configuration
of space and variations in the intensity and
thickness of the paint applied, in order to create depth. Meanwhile, the “father” of Greek
abstraction, Yiannis Spyropoulos (1912-1990),
entered the scene with his work and, through
his visual quests, created in Greece a personal
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Λάζαρος Λαµέρας
Η Πεντέλη σε έκσταση 1948
Εθνική Γλυπτοθήκη, Γουδί

Γεράσιµος Στέρης Aκρογιάλι πριν 1963
Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα

Γιάννης Μόραλης
Πανσέληνος Λ 1977
Ιδιωτική Συλλογή

Γιάννης Σπυρόπουλος
Σελίδα Ν. 11Β 1968 Ιδιωτική Συλλογή
Αλέκος Κοντόπουλος Image I 1963
Ιδιωτική Συλλογή

Νίκος Κεσσανλής Τοίχος 1982
Ιδιωτική Συλλογή

Μάριος Πράσινος
Oiseaux 1952
Ιδιωτική Συλλογή
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από τις εικαστικές του αναζητήσεις διαμόρφωσε
στην Ελλάδα ένα προσωπικό σύμπαν αφαιρετικής
τέχνης που εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατον να
δημιουργήσει άμεσους μιμητές στη χώρα. Τα
πρώιμα έργα του έχουν μια γεωμετρική οργάνωση
και δομή με σχήματα σε ποικίλους χρωματισμούς
ενώ στην εξέλιξή τους οι γεωμετρικές φόρμες
εγκαταλείπονται, η χρωματική ύλη περιορίζεται,
απλωμένη με διαβαθμίσεις και τονικότητα χωρίς
να χαθεί το φως. Έτσι τα σχήματα που λάμπουν
απ’ αυτό, αναδύονται από τη συμπυκνωμένη
επιφάνεια του διάσπαρτου από φθαρμένα υλικά
καμβά σε έντονες τονικά αποχρώσεις του κίτρινου,
κόκκινου ή πορτοκαλί. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Γιάννη Μόραλη (1916-2009). Είναι
ο ζωγράφος που έσκαψε κάτω από τη λουστραρισμένη επιφάνεια των πραγµάτων για να βρει
την ουσία. Σταδιακά, με την πορεία του από το
παραστατικό στο αφαιρετικό, (Επιτύμβια, 1958 Επιθαλάμια, 1963-64) και κατόπιν στη γεωμετρική
αφαίρεση (1971-72), τα σχήματα του γίνονται
όλο και πιο απλά και δυναμικά, δημιουργώντας
ουσιαστικά ζωντανά γεωμετρικά έργα, βασισμένα
στη συστηματική μελέτη των χρωμάτων και στη
μαθηματική σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων.
Όπως αναφέραμε στην περίπτωση του Γαΐτη, η
υποδοχή που επιφυλάχτηκε στις πρώτες κινήσεις αφαίρεσης, από τους περισσότερους τεχνοκριτικούς και ιστορικούς τέχνης της εποχής, ήταν
αρνητική, προκαλώντας αρνητικά σχόλια στο ευρύ
κοινό με αποτέλεσμα την αποδοκιμασία της και
την άρνηση της αποδοχής της. Η νέα αναδρομική
έκθεση του Γαΐτη το Φεβρουάριο του 1954, που
παρουσιάστηκε στο ξενοδοχείο «Κεντρικόν»,
δημιούργησε σκάνδαλο παρόλο που μεγάλο μέρος της δουλειάς του περιείχε ακόμη παραστατικές μνήμες και έγινε επίκεντρο έντονης και

universe of abstract art that, by definition, could
not be directly imitated within the country. His
early pieces display a geometrical organisation
and structure, with shapes in various colours;
as his work evolved, geometrical forms were
abandoned, and his use of paint was limited,
and applied with gradations and tonality without
losing the light. Thus, the shapes seem to glow,
to rise up from the concentrated surface of canvases strewn with worn-out materials, in bold
hues of yellow, red or orange.
We cannot fail to mention Yiannis Moralis (19162009). He was the painter who dug deeper below the shiny surface of things to find their
substance. Gradually, in his journey from representation to abstraction (Epitymvia, 1958 – Epithalamia, 1963-64) and then on to geometrical
abstraction (1971-72), his shapes became simpler and more dynamic, creating living geometrical pieces, based on the systematic study of
colours and the mathematical composition of
geometrical shapes. As mentioned previously in
the case of Gaitis, the response given to the first
moves towards abstraction by the art critics and
art historians of the time was negative, which
in turn caused negative reactions in the general public, leading to widespread disapproval
and rejection. Gaitis’ new retrospective exhibition, shown in the “Kentrikon” hotel in February 1954, caused a scandal, even though a large
part of his work still contained representational
memories, and became the epicentre of intense
and brutal conflict between the advocates of
“Greekness” in art and the supporters of modern art. The exhibition catalogue was prefaced
by Angelos Prokopiou, whose review, however,
was enthusiastic: “It is no exaggeration to say
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σκληρής διαμάχης μεταξύ των οπαδών της
ελληνικότητας στην τέχνη και των υποστηρικτών
της μοντέρνας τέχνης. Τον κατάλογο προλόγισε ο
Άγγελος Προκοπίου, η κριτική του οποίου όμως
υπήρξε ενθουσιώδης: «Δεν είναι υπερβολή να
τονίσω πως ο Γαΐτης σημειώνει με την παρουσία
του στην ελληνική τέχνη το τρίτο μεγάλο σταθμό
στην εξέλιξη της μοντέρνας ευαισθησίας στον
τόπο μας, μετά τον Παρθένη και τον Γκίκα» αναφέρει. Το 1960 η Ελλάδα εκπροσωπείτε στη
Μπιενάλε της Βενετίας από τους Γ. Σπυρόπουλο,
Αλ. Κοντόπουλο, Λ. Λαμέρα, Α. Μυλωνά και Ε.
Παπαδημητρίου με τεράστια επιτυχία. Ο Γιάννης
Σπυρόπουλος βραβεύεται, γεγονός που καταξιώνει
τον ίδιο διεθνώς και οδηγεί την αφαίρεση στην
εδραίωση και αποδοχή, δημιουργώντας νέους
καλλιτέχνες με καινούριες τάσεις ανεικονικής
αναπαράστασης με φανατικούς υποστηρικτές. Η
αφαιρετική τέχνη καθιερώνεται και στην Ελλάδα.

that Gaitis marks, with his presence in Greek art,
the third major landmark in the development of
modern sensitivity in our country, after Parthenis and Ghikas”. In 1960, Greece was represented in the Venice Biennale by Y. Spyropoulos, Al.
Kontopoulos, L. Lameras, A. Mylonas and E.
Papadimitriou, with huge success. Giannis Spyropoulos was awarded a prize, a fact that both
secured international recognition for the artist
himself, and led to the acceptance of abstraction, creating new artists with new non-figurative tendencies, with ardent fans. Abstract art
became established in Greece.

Βλάσης Κανιάρης
Jardin de mon enfance 1958
Ιδιωτική Συλλογή

Τζον Χριστοφόρου
Personnage et martires 1992
Ιδιωτική Συλλογή

Θάνος Τσίγκος
Fleurs1955
Ιδιωτική Συλλογή
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Γιάννης Γαΐτης
Fauve1958
Ιδιωτική Συλλογή

Η Μαρία Φραγκουδάκη αποτελεί μια από τις πιο
αξιοσημείωτες δημιουργούς της νέας γενιάς.
Μεγάλωσε σε μια οικογένεια το όνομα της οποίας
ήταν συνδεδεμένο με το κρασί, εγγονή του Γιάννη
Καλλιγά, που παρήγαγε το ομώνυμο κρασί στην
Κεφαλονιά. Πιστεύει ότι ο παππούς της, δημιουργός
μιας τέχνης σε διαφορετικό από το δικό της πεδίο,
την ενέπνευσε στην καλλιτεχνική της πορεία.
Από τότε που θυμάται τον εαυτό της ζωγράφιζε.
Η πρώτη της εικόνα ήταν από το σχο-λείο, σε
ένα διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τα φτερά,
μόνη της σε ένα δωμάτιο να ζωγραφίζει ένα
φτερωτό άλογο σε μπλε φόντο με σύννεφα. Το ότι
χρησιμοποιεί ακόμη φτερά στα έργα της είναι μια
παιδική εμμονή που την ακολουθεί από τότε. Το
2007 μεταβαίνει στο Λονδίνο όπου σπουδάζει Χημεία
και Φαρμακολογία, δουλεύοντας παράλληλα στην
φαρμακευτική εταιρία Roche. Αποφοιτεί με πτυχίο
Bachelor και Master of Science, με ειδίκευση στις
φυσικές ιδιότητες των υλικών. Τα ενδιαφέροντά
της, ωστόσο, εξακολουθούσαν να περιφέρονται
γύρω από τη ζωγραφική και προσανατολίζεται
επαγγελματικά σε αυτή, αφού ήταν η μοναδική πηγή
έμπνευσης και ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος
έκφρασης της δημιουργικότητας της. «Ένιωθα ότι
μέσα μου υπήρχε κάτι πολύ έντονο που έπρεπε να
βγει προς τα έξω και δεν μπορούσα να το ελέγξω.
Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να ζωγραφίζει
και να σχεδιάζει. Ήταν μια ανάγκη όλο αυτό για
μένα. Έτσι διαπίστωσα ότι οτιδήποτε άλλο κάνω
μου παίρνει χρόνο από την ζωγραφική και την
τέχνη γενικότερα, οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ
αποκλειστικά με αυτή».
Για κάποιους η Τέχνη είναι απλώς αυτό που
τέρπει τις αισθήσεις, για άλλους όμως, πέρα από
μέσο έκφρασης, είναι και τρόπος ζωής. Η μητέρα
της είναι παιδοψυχολόγος και ο πατέρας της είναι

Maria Fragoudaki is one of the most notable
creators of the new generation. She grew up in
a family whose name was connected to winemaking, the granddaughter of Giannis Kalligas,
who produced wine in Kefalonia. She believes
that her grandfather, an artist in his own field,
inspired her artistic journey. She has always
painted. Her first image is from school, a painting contest on the theme of wings, where, alone
in a room, she painted a winged horse on a blue
background with clouds. The fact that she still
uses feathers in her work is a childhood obsession that has never left her. In 2001, she moved
to London where she studied Chemistry and
Pharmacology, while working for Roche pharmaceuticals. She gained her Batchelor’s and
Master of Science degrees, specialising in the
physical properties of materials. Her interests,
however, continued to circle around painting,
so she turned her attention there, since it was
her only source of inspiration and the only productive way to express her creativity. “I felt that
there was something very strong inside of me
that had to come out and I couldn’t control it.
That’s how I understood that anything else I do
takes time away from painting, from art in general, so I decided to give my time to that exclusively”.
For some, art is merely something that pleases
the senses; For others, however, it is not only
a medium of expression but a way of life. Her
mother is a child psychologist and her father an
economist. Both have been very supportive of
her art and her decision to do what she loves.
Her first solo exhibition was at the Skoufa Gal23

οικονομολόγος. Και οι δύο υποστήριξαν πολύ την
τέχνη της και την απόφαση να κάνει ό, τι αγαπά.
Η πρώτη της ατομική έκθεση ήταν στη γκαλερί
Σκουφά τον Ιανουαριο του 2011. Τα εργα της
πουλήθηκαν όλα μέσα σε τρεις εβδομάδες και
μόλις τελείωσε η έκθεση, έφτιαξε μια βαλίτσα
και πήγε στη Νέα Υόρκη. Εκει παρακολούθησε
ταυτόχρονα σεμινάρια σε τρία αμερικανικά πανεπιστήμια, το NYU, το School of Visual Arts και
το Parsons School of Design. Μέσα σε ένα
χρόνο έκανε νέα ατομική έκθεση, όπου είχε επίσης, μεγάλη επιτυχία. Ακολουθούν ομαδικές και
ατομικές εκθέσεις σε μουσεία και γκαλερί στη
Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λονδίνο, το Μαϊάμι, τη
Βασιλεία και σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, όπως
το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας,
το Εβραϊκο Μουσειο της Αθηνας, τη Royal Academy of Arts στο Λονδινο, το διεθνές καλλιτεχνικό
Art Fair Scope στο Μαϊάμι και στην Βασιλεία.
Δουλεύοντας σκληρά μπόρεσε να διακριθεί στη
δύσκολη αγορά της Νέας Υόρκης καταφέρνοντας
δημιουργίες της να φιγουράρουν σε εκθέσεις
δίπλα σε γνωστά ονόματα της εγχώριας σκηνής
και συλλέκτες να την πολιορκούν επίμονα για
κάποια έργα της.
Δηλώνει υπέρμαχος του «process art» υποστηρίζοντας πως για εκείνην το υλικό είναι αυτό
που δίνει ταυτότητα στο έργο και όχι το χρώμα.
Χρησιμοποίει τις γνώσεις από τις σπουδές της
στη Χημεία, προσπαθώντας να διασπάσει διάφορα υλικά δημιουργώντας πάνω στον καμβά
ενώσεις διαφορετικών φαινομενικά στοιχείων.
Ο γύψος, τα φτερά, το λάστιχο, το bubble wrap
μεταμορφώνονται στα χέρια της Μαρίας δημιουργώντας εντυπωσιακές συνθέσεις. Τρίμματα
ξυλου, μονωτικές ταινίες, σύρμα και σχοινί, ακρυλικά προϊόντα και διαλύτες, είναι μερικά από
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lery in January 2011. Her work sold out within
three weeks and as soon as the exhibition was
over, she packed her bags and went to New
York, where she attended seminars at three
American universities – NYU, School of Visual Arts and Parsons School of Design – at the
same time. Within a year, she had a new solo
show, again very successful. This was followed
by group and solo exhibitions in museums and
galleries in New York, Chicago, London, Miami,
Basel, Kyoto and several cities in Greece, such
as the Royal Academy of Arts in London, The
Jewish Museum of Athens , the Historical and
Folklore Museum of Aegina, the international
Scope Art Fair in Miami, and Basel. She worked
hard to claim her place in the highly competitive New York market, and managed to have her
works displayed alongside the big names of the
local art scene.
She identifies as an advocate of “process art”,
arguing that it is the material rather than the
colour that interests her. She uses her knowledge of chemistry in an attempt to break down
materials and create fusions of ostensibly different materials upon her canvas. Plaster,
feathers, rubber, bubble wrap are transformed
in Maria’s hands, creating remarkable compositions. Wood shavings, tape, wire and string,
acrylic products and solvents are a few of the
materials that gain a new lease of life through
art. Hers are sculptural paintings, not paintings
made with a brush, as she prefers to forge a direct, tangible relationship with her work. She is
not afraid to tear, to burn, to add or subtract incongruous objects on the canvas, all in search

τα υλικά, στα οποία δίνεται ξανά ζωή μέσω της
τέχνης. Είναι γλυπτικοί πίνακες και όχι πίνακες
που έχουν παραχθεί με πινέλο καθώς προτιμά να
έχει άμεση, πιο χειροπιαστή επαφή με το έργο
της. Δε φοβάται να σκίσει, να κάψει, να προσθέσει
ή να αφαιρέσει ετερόκλητα αντικείμενα στον
καμβά αναζητώντας το τελικό αποτέλεσμα που
θα την ικανοποιεί, δημιουργώντας μια οπτική και
συναισθηματική πολυπλοκότητα στην τέχνη της.
Το 2013 μετά από τη συνεργασία της με τον
Donald Sheridan, τον master printer του Andy
Warhol, κάνοντας silkscreen printing, η δουλειά
της άρχισε να αλλάζει. Από εντελώς abstract
με ιδιαίτερη έμφαση στο χρώμα εισάγει νέα
υλικά όπως η φωτογραφία και το ενδιαφερον
της στρεφεται προς το κολάζ. Η αρχική ιδέα
για το κολάζ ήταν να δημιουργήσει κάτι από τον
κόσμο των κόμικς. Στα έργα που παρουσίασε
στη γκαλερί One Art Space στη Νέα Υόρκη,
η Μαρία Φραγκουδάκη συνδύαζε εικόνες από
κόμικς με δικές της φωτογραφίες από παλιά
ή εγκαταλελλημενα κτηρια της αμερικανικης
μεγαλουπολης. Ξεκίνησε με επιρροές από τον
υπερδύναμο Hulk δημιουργώντας τα πρώτα της
έργα ενώ παραλληλα αρχισε να πειραματίζεται με
τη χρήση κειμένων στον καμβά. «Μερικές φορές
δε μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου» αναφέρει
σε ένα απ’ αυτά, «η στάση μου εξαρτάται από το
πώς με αντιμετωπίζεις» γράφει σε κάποιο άλλο.
Ο κόσμος προβληματίζεται και αντιδρά θετικά στη
νέα πρόταση της Μαρίας. Οι άνθρωποι συνδέονται
πραγματικά με αυτό, αφουγκράζονται τις σκέψεις
της κάνοντας δικό τους τον προβληματισμό,
ταυτίζοντάς το με πιθανά βασανιστικά ερωτήματα
που τους απασχολούν.
Ο ανήσυχος χαρακτήρας της και οι προβληματισμοί
δεν σταματούν να την διαπερνούν. Μπορεί να εμπνευστεί

of a final result that will satisfy her, imbuing her
art with a visual and emotional complexity.
In 2013, after her collaboration with Donald
Sheridan, Andy Warhol’s master printer, on
silkscreen printing, her work began to change.
What was once purely abstract, with the emphasis on colour, was now supplemented by
new materials, such as photographs, and her
interest turned to collage. The initial idea for
her collage pieces was to create a body of work
inspired from the world of comics. In the solo
show she had at the One Art Space gallery in
New York, Maria Fragoudaki combined images
from various comics with her own, photographs
of scaffolders and buildings of the American
metropolis. She started off with influences from
the Incredible Hulk to create her first pieces,
while experimenting with the use of text on the
canvas. “Sometimes I cannot control myself”
she states in one piece; “my attitude is based
on how you treat me” she writes in another. The
public is intrigued, and Maria’s new proposition is well received. People forge real connections with her work, tuning in to her thoughts
and making her reflections their own, matching
them to the questions that concern them.
Her restless and reflective nature never cease
to inform her work. She can find inspiration in
anything, from a common experiential emotion
or a momentary impression.
From Ancient Greece and Plato’s Theory of
Ideas, the artist begins to create new work that
explores the ability of the senses to convey Ideas.
While, in the dialogue of Phaedo, Plato believes
that the senses are a barrier in understanding the truth, in these pieces Maria studies our
25

από οτιδήποτε, από ένα κοινό βιωματικό συναίσθημα
ή από μια εντύπωση της στιγμής.
Από την αρχαία Ελλάδα και τη Θεωρία των Ιδεών
του Πλάτωνα, η καλλιτέχνης ξεκινά την δημιουργία
νέων έργων που εξερευνούν την ικανότητα
των αισθήσεων να μεταδώσουν ιδέες. Ενώ στο
διάλογο του «Φαίδων» ο Πλάτωνας θεωρεί πως οι
αισθήσεις αποτελούν εμπόδιο για την κατανόηση
της αλήθειας, στα συγκεκριμένα έργα μελετά την
ικανότητα μας να αντιλαμβανόμαστε έννοιες μέσω
των αισθήσεων. Με τον τρόπο αυτό - η αντίληψη
μέσω των αισθήσεων- προκαλεί υποκειμενική
κατανόηση και ερμηνεία και τα υλικά ανάγονται
σε απεικονίσεις αφηρημένων ιδεών. Κάθε υλικό
ή αντικείμενο προκαλεί ανάλογα με τις συνήθεις
χρήσεις και ιδιότητές του, διαφορετικές ιδέες
και ερμηνείες. Ωστόσο, ο θεατής, αντιλαμβάνεται
μόνο μερικές από αυτές, συνήθως επειδή αυτές
είναι πιο εύχρηστες ή πιο ισχυρές για εκείνον στην
καθημερινή του ζωή. Με αυτό τον τρόπο η όραση
γεννά συναισθήματα, ανακαλύπτοντας κρυμμένες
ιδέες, αντιλήψεις και απόψεις. Τα υλικά δημιουργούν ερμηνείες και ερωτήματα ανάλογα με
τον τρόπο και την ικανότητα του καθενός να
τα αντιληφθεί. Έτσι π.χ. ένα σκοινί μπορεί να
φαίνεται μαλακό, αλλά όταν τεντωθεί, θα γίνει
σκληρό σαν ατσάλι. Συχνά χρειάζεται δύναμη
για να αλληλεπιδράσει κανείς μαζί του και η
εργασία μ’ αυτό γίνεται πολύ άμεση, σωματική. Η
φυσική διαδικασία της αλλαγής, της διερεύνησης,
της επέκτασης και της πρόκλησης των υλικών
σε διαφορετικές χρήσεις μεταμορφώνεται σε
μια αφηρημένη διαδικασία διερεύνησης και
κατανόησης των ιδεών και του υλισμού. Συνεπώς,
όλες οι αλληλεπιδράσεις με τα υλικά γίνονται μια
άμεση, δυνατή και βιωματική εμπειρία.
Τον Απρίλη του προηγούμενου χρόνου, κλείνοντας
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ability to understanding concepts through our
senses. In using that, perception through the
senses, she provokes subjective understanding
and interpretation, and the materials become
depictions of abstract ideas. Each material
or object, depending on its common uses and
properties, invokes different ideas and interpretations. The viewer, however, is only aware
of some of them, usually because they are
stronger or more accessible in their everyday
life. Thus, vision invokes emotions, discovering
hidden ideas, perceptions and views. The materials give rise to interpretations and questions,
depending on each person’s way and ability to
perceive them. Therefore, a rope, for example,
might look soft, but it becomes as hard as steel
when it is stretched. It often takes strength to
interact with it, and this interaction becomes
very direct and physical. The natural process
of change, of exploration, of expansion and of
challenging materials to new uses transforms
into an abstract process of exploring and understanding ideas and materiality. Subsequently,
every interaction with the materials becomes a
direct, powerful and experiential experience.
Last April, by turning off the lights of the Grande
Bretagne Hotel in Syntagma Square, she transformed the front of the building into an art happening. Through this happening, entitled BedSheets - The Duality of Freedom, she sought to
transport the public and to give an artistic interpretation of the imprint of the body upon the bedsheets, as if it were connected with the Freedom
of the individual, of the citizen, of society. Her
purpose was to catch the viewers by surprise
and capture their reactions, before they had the

τα φώτα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάνια» στην
πλατεία Συντάγματος, μεταμόρφωσε την πρόσοψή
του σε ένα εικαστικό δρώμενο. Μέσω του δρώμενου
αυτού, «Ο δυϊσμός της Ελευθερίας» επεδίωξε
να μεταφέρει στον κόσμο και να ερμηνεύσει
εικαστικά την αποτύπωση του σώματος πάνω στο
σεντόνι, σαν αυτή να συνδέεται με την Ελευθερία
του ατόμου, του πολίτη, της κοινωνίας. Σκοπός
της να ξαφνιάσει τους ανυποψίαστους θεατές και
να συλλάβει τις αντιδράσεις τους, πριν βρουν τον
χρόνο να τις φιλτράρουν μέσα από τις σκέψεις
τους. Αυτές οι αντιδράσεις είναι οι πιο ελεύθερες
και ανεπιτίδευτες μας λέει η εικαστικός.
«Ζωγραφική δεν γίνεται µε το µολύβι, αλλά µε
τη γόµα», έλεγε ο Γιάννης Σπυρόπουλος o
Έλληνας «πατέρας» της αφαίρεσης. Η Μαρία
Φραγκουδάκη, άξια εκπρόσωπος της νέας γενιάς,
συμπορεύεται με αυτά τα λόγια, δουλεύοντας με
σύγχρονα μέσα και συνεχίζοντας την εξελικτική
της πορεία.

time to filter them through their thoughts. According to the artist, it is those reactions that
are the most liberated, the most real.
“Art is not made with the pencil, but with the
eraser,” as Yiannis Spyropoulos, the Greek “father” of abstraction used to say. Maria Fragoudaki, a worthy representative of the new generation, holds these words close to her heart,
working with contemporary media and continuing her evolutionary journey.
George Altouvas

Γιώργος Αλτουβάς
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έργα
works
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Sailing 2011
Mixed media on canvas 120x90 cm

30

31

Bamboo forrest 2011
Mixed media on canvas120x90 cm

Reaching Higher 2012
Mixed media on canvas 140x140 cm

32

33

Black & White 2014
Oil, enamel & collage on canvas 143x280 cm

Sunscreen I 2014
Collage on canvas 92x92 cm

36

37

Seekout 2014
Collage on wooden board 88x21 cm

Giants I 2014
Collage on canvas 91.4x91.4 cm

38
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The Archer 2013
Acrylics & mixed media on canvas 120x240 cm

Wise to be 2014
Mixed media on canvas 129,5x127 cm
42

43

Ride 2014
Collage on wooden board 20x88 cm
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Ride 2014
Collage on canvas 91.4x91.4 cm

45

With Attitude 2014
Mixed media on canvas 150x280 cm

Ydroussa 2015
Wood shavings & pigment on canvas 110x110 cm

48

49

Doves 2015
Feathers and acrylic paint on canvas 110x110 cm
50
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Ousia 2016
Wood shavings, gesso and pigment on canvas 110x110 cm
52

53

Reverse the Gaze 2014
Collage on paper 100x66 cm
54

55

Into the Blue 2015
Pigment, gesso, acrylic paint and
mixed media on canvas 150x190 cm

56

57

Calais & Zetes 2015
Feathers, gesso and acrylic paint on canvas 110x110 cm
58

59

Body 2016
Acrylic paint on canvas 178x330 cm
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BedSheets

BedSheets

Τι κρύβεται κάτω από τα σεντόνια; η απόλυτη ελευθερία;
το καθαρό υποσυνείδητό μας;

What is it, ultimately, that hides beneath the bedsheets?
Is it total freedom? Is it our pure subconscious?

Η πρώτη φορά που η Μαρία Φραγκουδάκη παρουσίασε
μέρος της ενότητας αυτής ήταν το φθινόπωρο του 2016
στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, στην ατομική της
έκθεση με τίτλο «FORM/Less».
Κίνηση, χρώμα και μορφή απορροφώνται από το ύφασμα
κι αφήνονται ελεύθερα, να στεγνώσουν.
Τα έργα της τρισδιάστατα, σαν ακινητοποιημένα σεντόνια,
πάνω στα οποία «ξαπλώνει» τον θεατή της, πότε
αμήχανο και αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό, πότε
γαλήνιο και ασφαλή. Η εικαστικός προσκαλεί το κοινό
της σε διαφορετικούς τύπους «σεντονιών», δηλαδή
ανθρώπινων επαφών και εμπειριών.
Επιμένοντας σε ένα «παιχνίδι» του διττού, η Μαρία
Φραγκουδάκη επιλέγει να δώσει μια νέα διάσταση στο
έργο της «BedSheets»: το 3D Mapping projection.
Το έργο «BedSheets – The Duality of Freedom»
επιδιώκει να μεταφέρει στον κόσμο και να ερμηνεύσει
εικαστικά την κίνηση του σώματος πάνω στο σεντόνι, σαν
αυτή να συνδέε- ται με μια βαθιά έννοια της Ελευθερίας:
του ατόμου, του πολίτη, της κοινωνίας.
Τα σεντόνια πλέον έχουν δραπετεύσει από τα κρεβάτια και
τους καμβάδες της εικαστι- κού και μεταμορφώνονται
σε μια ψηφιακή τρισδιάστατη μορφή, τυλίγοντας τα
κτίρια των μεγαλουπόλεων.

The first time that Maria Fragoudaki showed any
part of her “BedSheets” project was in the autumn
of 2016, at the Jewish Museum of greece, in a solo
exhibition entitled “FORM/Less”.
Movement, colour and shapes are absorbed into
the fabric and left alone to dry.
These three-dimensional art works that are like
immobilised BedSheets onto which she “lays
down” her viewers, sometimes awkwardly or in a
state of confrontation, sometimes peacefully and
safely. The artist invites her audience to discover
different kinds of “BedSheets” – in other words,
human contact and experiences.
Persisting with a game/trap of duality, Maria Fragoudaki has chosen to augment her project “BedSheets” with a new dimension: 3D Mapping projection.
“BedSheets – The Duality of Freedom” seeks to
interpret and to communicate the movement of
the body on the sheets, which is connected to the
deeper meaning of freedom: of the individual, of
society, of the citizen.
The BedSheets have now escaped from the beds,
the houses and the artist’s can- vases, transformed into three-dimensional digital forms that
wrap themselves around buildings of big cities.

Ο ΔΥΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

THE DUALITY OF FREEDOM

BedSheets III 2016
Fabric, mixed media and pigment on canvas 120x120 cm
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BedSheets XIV 2017
Fabric, mixed media and pigment on canvas 190x93 cm
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BedSheets V 2016
Fabric, mixed media and pigment on canvas 110x110 cm
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BedSheets XI - BedSheets of Athens 2017
Fabric, mixed media and ink on canvas 110x110 cm
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Peripeteia
Bubble wrap, mixed media and pigment on canvas 120x120 cm
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Bedsheets I bedsheets of Berlin 2016
Fabric, mixed media, ink and pigment on canvas 152x152 cm
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
«Τα εικαστικά σεντόνια φιλοξενούν την
ελευθερία» σαν τον αγώνα με τον εαυτό
μας. Τον αέναο και αμφίδρομο αγώνα,
προς τα έξω και προς τα μέσα, με τον
εαυτό μας, αλλά όχι χωρίς τον Άλλον.
Εξωστρέφεια και ενδοστρέφεια εναλλάσσονται με στόχο την ισορροπία.
Όψεις του εαυτού μας εκφράζονται με
τους συμπολίτες μας, τους φίλους μας,
την οικογένειά μας, τις ιδέες, τις
πράξεις και τις κινήσεις μας μέσα στον
χώρο.
Αλλά ποιον χώρο; Τον χώρο που ορίζουμε και πάλι καθορίζεται από
το εμείς και το εσείς. Ένα σεντόνι
οριοθετεί και μεταδίδει κίνηση ή
προσλαμβάνει κίνηση από το σώμα
που τυλίγει. Το περιτύλιγμα βοηθάει
ή εμποδίζει, εμπνέει ή περιορίζει,
σχηματίζει και προστατεύει ή σχίζεται
και αποκαλύπτει!
Το περίβλημα είναι συχνά η πρόκληση
η πιο ισχυρή για να προσελκύσει την
αναζήτηση».
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ
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SOME THOUGHTS ON FREEDOM
The ΒedSheets harbor freedom like the struggle with
ourselves. That perpetual and bidirectional struggle, outwards and inwards.
In other words with ourselves,
But not without the other.
Extroversion and introversion switching places in the
quest for balance.
The representatives of ourselves or of our many selves
are expressed by our fellow citizens, our friends, our family and, finally, our ideas
And our actions themselves.
our movements in space.
But which space? The space we define and is, in turn, defined by the us and the you!
A sheet sets the boundaries and transfers movement or
takes on movement
From the body that it enfolds.
The wrapping helps or hinders, inspires or limits,
gives shape and protects or rips and reveals!
The cover is often the most powerful challenge urging us
towards exploration.
MARIA FRAGOUDAKI
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Ένα σεντόνι οριοθετεί και μεταδίδει κίνηση ή προσλαμβάνει
κίνηση από το σώμα που τυλίγει;
Το περιτύλιγμα βοηθάει ή εμπόδιζει; εμπνέει ή περιόριζει;
σχηματίζει και προστατεύει ή σχιζεται και αποκαλύπτει;
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Does a sheet set the
boundaries and
transfer movement
or does it take on
movement
from the body that
it enfolds? Does the
wrapping help
or hinder? Inspire or limit?
Does it give shape
and protect,
or rip and reveal?
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Στον ύπνο μας λειτουργούμε με βαση
το υποσυνείδητό μας.
Αφιλτραριστες κινήσεις πανω
σε σεντόνια ύπνου διαγραφουν κάτι
που στη συνείδηση θα εξαφανιστεί.
Όταν ξυπνήσουμε,
δεν θα είμαστε ελεύθεροι.

In our sleep, we function
on a subconscious level.
Unfiltered Movements on the
βedSheets trace something that will
disappear in the conscious moment.
When we wake up,
we will no longer be free.
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Ξύπνησα μια μέρα και κοίταξα το κρεβάτι μου.
Άρχισα να αναλύω την έννοια
της πρόσωπικης ελεύθεριας, μπαίνοντας σε
ετερόκλητους συναισθηματικούς κόσμους.
Τι συμβαίνει με το υποσυνείδητό μας όταν κοιμόμαστε;
Πότε είμαστε και πότε αισθανόμαστε αληθινά ελεύθεροι;
Είμαστε οι πράξεις μας ή αυτό που θελούμε να γινούμε;

I woke up one morning and looked
at my bed. as i began to analyze
the concept of personal freedom,
Ι entered into contradictory emotional worlds.
What happensto our subconscious when we sleep?
When do we feel free, and when are we truly free?
are we our actions or what we want to become?
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Βιογραφικό
Η εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη γεννήθηκε το 1983 στην
Αθήνα. Έχοντας ως βάση της τη Νέα Υόρκη, εμπλέκει μία
ποικιλία οπτικών γλωσσών, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική,
ο χορός και η περφόρμανς δημιουργώντας αφηγήσεις που
ζωντανεύουν χρησιμοποιώντας υλικά που περιλαμβάνουν
λάστιχα, γύψο, ύφασμα, μονωτική ταινία, κλωστές, σχοινιά
και χρώμα. Εμπνευσμένη από το καλλιτεχνικό κίνημα της
δεκαετίας του 1960 που έγινε γνωστό ως Process Art,
η εικαστικός άρχισε να εστιάζει όχι πια μόνο στη χρήση
του χρώματος, αλλά στα ίδια τα υλικά και στον τρόπο που
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς και με το χώρο. Τα έργα
της έχουν εκτεθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην
Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία συμπεριλμβανομένων
των Summer Exhibition στη Royal Academy of Arts του
Λονδίνου, FORM/Less στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας,
Scope Miami, Scope Basel καθώς και στο Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας και στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Γουλανδρή.
Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημεία στο
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από το 2012 που ζει και εργάζεται
στη Νέα Υόρκη, έχει παρακολουθήσει τρία art residencies στο
Πανεπιστήμιο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης και έχει
εργαστεί δίπλα στον Donald Sheridan, master printer του
Andy Warhol, καθώς και στον Andrew Ginzel ένα σύγχρονο
Αμερικανό καλλιτέχνη γνωστό για τα μεγάλης κλίμακας έργα
τέχνης του σε δημόσιο χώρο και τις εγκαταστάσεις του.
Πολλά από τα έργα της βρίσκονται σε διεθνείς ιδιωτικές και
εταιρικές συλλογές.
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Biography
Maria Fragoudaki was born in 1983 in Athens. The New York
based interdisciplinary artist engages a variety of visual languages such as painting, sculpture, dance and performance,
to create narratives that are brought to life using materials
that include rubber, rope, tape, fabric and paint. Inspired by
the art movement of the 1960’s known as Process Art, her focus has gradually shifted from the use of paint to the material
itself and how it interacts with space as well as with other
materials.
Maria Fragoudaki has presented her work in numerous group
and solo shows throughout Europe, the US and Japan including The Royal Academy of Arts in London, FORM/Less at the
Jewish Museum of Greece, Scope Miami, Scope Basel, the
Historical and Folklore Museum of Aegina in Greece and the
Goulandris Natural History Museum in Athens.
She holds a Bachelor and a Master degree of Science in
Chemistry, specializing on the physical properties of materials, from the University of London and completed residencies
at the School of Visual Arts, New York, in painting and mixed
media. Her works has been acquired by private and corporate
collections around the world.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2017
2016
2015
2013
2013
2011

“BedSheets - The duality of Freedom”, SG Art Gallery, Αθήνα, Ελλάδα
“FORM/Less”, Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος
“Haptic Perceptions”, 103 Allen Street, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
“From NY to Southampton”, 4 N. Main Gallery, Southampton, ΗΠΑ
“Superheroes”, Οne Art Space Gallery, νέα υόρκη, ΗΠΑ
“Μαρία Φραγκουδάκη”, Γκαλερί Σκουφά, Αθήνα, Ελλάδα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011
2010
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Tajan Contemporary Art Fair, Παρίσι, Γαλλία
ArtParis Art Fair, Παρίσι, Γαλλία
“Caput”, Crypt Gallery, Λονδίνο, Αγγλία
“Postcards from the Edge”, Metro Pictures Gallery, Νέα υόρκη, ΗΠΑ
“Summer Exhibition”, Royal Academy of Arts, Λονδίνο, Αγγλία
“Art Elysees” Art Fair, Παρίσι, Γαλλία
“Multiples”, Eleftheria Tseliou Gallery, Αθήνα, Ελλάδα
“Postcards from the Edge”, Sikkema Jenkins & Co Gallery, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Scope Miami Beach Art Show, Μαϊάμι, Φλόριντα, ΗΠΑ
Art Toronto Art Fair, Τορόντο, Καναδάς
“GACI Project with Prak-sis”, Prak-sis Gallery, Σικάγο, ΗΠΑ
“Νo Parking”, Ca’ D’oro gallery, Νέα υόρκη, ΗΠΑ
“Aegeanale”, Ίδρυμα Μπιενάλε, Kivotos Art Project, Μύκονος, Ελλάδα
“Art Dovecotes”, Aegeanale, Τήνος, Ελλάδα
ArtHamptons Art Fair, Bridgehampton, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Scope Art Fair, Βασιλεία, Ελβετία
“Postcards from the Edge”, Luhring Augustine Chelsea, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
“On my mind”, New Century Artists, Chelsea, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
“Aegeanale”, Kivotos Art Projects, Μύκονος, Ελλάδα
“Πολιτείες”, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριντζής, Αθήνα, Ελλάδα
Μπιενάλε της Αθήνας, διαδικτυακή έκθεση, Αθήνα, Ελλάδα
“Σμύρνη”, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, Αίγινα, Ελλάδα
“Aegeanale”, Kivotos Art Projects, Μύκονος, Ελλάδα
“Μιλώντας για το Μέλλον”, Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα, Ελλάδα
“Σμύρνη”, IANOS Art Gallery, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
“Σμύρνη”, IANOS Art Gallery, Αθήνα, Ελλάδα
Art Gent Art Fair, Gent, Βέλγιο
“Η Άλλη Ελλάδα”, Kouros Gallery, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
“Ελλάδα”, Γκαλερί Σκουφά, Σπέτσες, Ελλάδα
“Give me a sign”, Artville Gallery, Αθήνα, Ελλάδα

SELECTED SHOWS
SOLO SHOWS
2017
2016
2015
2013
2013
2011

“BedSheets - The duality of Freedom”, The SG Art gallery, Athens Greece
“FORM/Less”, The Jewish Museum of Greece
“Haptic Perceptions”, 103 Allen Street, New York, NY, USA
“From NY to Southampton”, 4 N. Main Gallery, Southampton, NY, USA
“Superheroes”, Οne Art Space Gallery, New York, NY, USA
“Maria Fragoudaki”, Skoufa Gallery, Athens, Greece

SELECTED GROUP SHOWS
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011
2010

Tajan Contemporary Art Fair, Paris, France
ArtParis Art Fair, Paris, France
“Caput”, Crypt Gallery, London, UK
“Postcards from the Edge”, Metro Pictures Gallery, New York, USA
“Summer Exhibition”, Royal Academy of Arts, London, UK
“Art Elysees” Art Fair, Paris, France
“Multiples”, Eleftheria Tseliou Gallery, Athens, Greece
“Postcards from the Edge”, Sikkema Jenkins & Co Gallery, New York, USA
Scope Miami Beach Art Show, Miami, Fl, USA
Art Toronto Art Fair, Toronto, Canada
“GACI Project with Prak-sis”, Prak-sis Gallery, Chicago, IL, USA
“no Parking”, Ca’ D’oro gallery, New York, USA
“Aegeanale”, Biennale Foundation, kivotos Art Projects, Mykonos, Greece
“Art Dovecotes”, Aegeanale, Tinos Island, Greece
ArtHamptons Art Fair, Bridgehampton, NY, USA
Scope Art Fair, Basel, Switzerland
“Postcards from the Edge”, Luhring Augustine Chelsea, New York, USA
“On my mind”, New Century Artists, Chelsea, New York, USA
“Aegeanale”, Kivotos Art Projects, Mykonos Island, Greece
“Politeies”, Tsichritzis Foundation, Athens, Greece
Athens Biennale, online exhibition, Athens, Greece
“Smyrni”, The Historical and Folklore Museum of Aegina, Aegina, Greece
“Aegeanale”, Kivotos Art Projects, Mykonos Island, Greece
“Talking about the Future”, Melina Mercouri Foundation, Athens, Greece
“Smyrni”, IANOS Art Gallery, Thessaloniki, Greece
“Smyrni”, IANOS Art Gallery, Athens, Greece
Art Gent Art Fair, Gent, Belgium
“The other greece”, Kouros Gallery, New York, USA
“Greece”, Skoufa Gallery, Spetses Island, Greece
“Give me a sign”, Artville Gallery, Athens, Greece
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ΔΡΑΣΕΙΣ - AUCTIONS
2017
2015
2015
2014
2013
2013
2011

“BedSheets - The duality of Freedom” Performance, Syntagma Square, Athens, Greece
NARS Foundation, Silent Art Auction, New York, USA
Young New Yorkers, Silent Art Auction, Joseph Gross Gallery, New York
“Beauty Beyond Borders” Art Auction, Tulsa, Oklahoma, USA
“Doodle for Hunger” Art Auction, Chelsea Pier, New York, USA
The Art of Giving, Art auction, Athinais culture center, Athens, Greece
Fundraising Art Auction, Goulandris Natural History Museum, Greece

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - LECTURES / TALKS
2016

“Form, the Informal & the Formless”, Columbia University, GSAPP, New York, USA

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - SELECTED PUBLICATIONS
Selena Vronti, “Art and Chemistry”, Kathimerini newspaper, K magazine, Sunday November 6, 2016
Janelle Zara, “Art and Alchemy: Maria Fragoudaki” Cultured Magazine, August 2016
Scott Stifler, “Highline Open Studios Self Guided Tour”, Chelsea Now, volume 07, Issue 33, October 15-21 2015
Valia Kannelopoulou, “Maria Fragoudaki”, clickatlife.gr, June 15, 2015
Joshua Barone, “High Line Open Studios”, New York Times (Spare Times), March 6, 2015
MOMA PS1 Studio Visit, “Maria Fragoudaki”, December 2014
Michaela Theofilou, “The Artist”, Greek Riviera, Summer 2014
Elizabeth Hatzigaki, “Maria Fragoudaki: A Greek artist in New York”, The k-magazine, February 24, 2014
Margarita Pournara, “Maria Fragoudaki’s Superheroes in New York”, Kathimerini newspaper, October 24, 2013
Christine Salboudis, “Maria Fragoudaki: Young Professional of the month”, Philo4Thought, March 2013
Constantine Sirigos, “Fragoudaki leaves Chemistry Behind for Art”, The National Herald, December 14-20, 2013
Stefanie Nicolopoulos, “Maria Fragoudaki’s Superheroes”, stephanienikolopoulos.com, October 2013
Elculture.gr, “Maria Fragoudaki’s solo exhibition”, January 2011
Maria Fragoudaki’s solo exhibition at Skoufa Gallery, Athens Voice, January 2011

94

