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κλασικών ςπουδών στη νέα Πτέρυγα «Ιωάννης 

Μακρυγιάννης». ειδικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την 
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Βιβλιοθήκης δρα Μαρία Γεωργοπούλου.
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και το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη χορηγία του καταλόγου.

Την πρύτανη κυρία ελένη άρβελέρ που πρώτη 

συνέδεσε το έργο μου με το «θέμα καβάφη». Την Έφη 

άνδρεάδη για την «πρώτη ιδέα» αυτής της έκθεσης και 

τις πολύτιμες συμβουλές της. Τον Ιωσήφ Τουπάϊ για τον 

σχεδιασμό και την επιμέλεια της έκθεσης. 

Τον ραφαήλ κόκκινο για τα γκράφιτι. Τον Γιάννη 

Μαντζηρτζή για την πολυετή τεχνική υποστήριξη. 

Τους François L’hotel και Μαργαρίτα Τριβυζά για 

τις φωτογραφίες των έργων. Τη νίνα ςαββίδη για 

το «πορτρέτο» μου. Τον άνέστη κυριακίδη για την 

ψηφιοποίηση και επεξεργασία των χαρακτικών.  

Την Άννα κατσουλάκη για τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του 

καταλόγου, και τη νέλλη Ιωάννου για την ηλεκτρονική 

επεξεργασία του. Τον Πάνο ςωτηρίου για τις μεταφράσεις 

των κειμένων του καταλόγου και τη Βενετία καίσαρη 

για τη γλωσσική επιμέλεια. Τους θρασύβουλο δάλλα, 

λεωνίδα δρόσο, κώστα Ποτηριάδη. 

Τον δημήτρη ςαββίδη που μου δάνεισε το «Τετράδιο 

ςεγκόπουλου». 

Τον δημήτρη ςωτηρίου για όλα.

Aλεξάνδρα	Αθανασιάδη
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Foreword

T he Gennadius Library of the American School of classical Studies at Athens houses a rich 

and diverse collection of books, rare bindings, archives, manuscripts, and works of art 

which illuminate hellenic culture and civilization from antiquity to modern times. Internationally 

renowned as a research center, the Library also plays an active role in the cultural life of Greece. 

Inspired by the vision of its founder Joannes Gennadius, the Library is testament to the vibrancy 

and power of Greek culture in its manifold expressions through the centuries.

This year Athens has been named World Book capital by UneSco. The objective is to inspire 

the desire for knowledge and to foster the enjoyment of reading. As a historic library, the 

Gennadeion undertakes to present those aspects of books that remind us not only of the joy  

of reading but also of the creative miracle of reading that leads to knowledge.

In celebration of this occasion the Gennadius Library is pleased to present an art exhibition 

by the renowned Greek sculptor Alexandra Athanassiades in the exhibition space of the new 

“Makriyannis Wing.” entitled “Beyond cavafy’s Written Word” this exhibit, and others to follow, 

will surely transform the Library and the American School in giving us a venue to attract a wider 

public. I would like to take this opportunity to thank Gennadius overseer Irene Moscahlaidis 

who encouraged us to have this exhibition, the Bodossaki Foundation for funding the catalog, 

and the anonymous benefactor who so generously supported the exhibition.

Inspired by one of the most appealing Greek poets, c.p. cavafy, the art exhibition of 

Alexandra Athanassiades is an artistic experiment exploring the limits of inner self exposure. 

Featured prominently in this exhibit are books, eloquently alluding to alternate states of self  

in both open and closed attitudes. her starting points are not only the poems of cavafy but also 

the literal traces of his writing. The autograph of the poet becomes tangible, the book becomes 

a sculpture, while cavafy’s poems are the trigger for a visual journey that reveals thoughts and 

messages through the art of the sculptor.

The handwritten poems of cavafy from the “Singhopoulo's notebook” – an artwork in itself 

that was published in 1968 by G.p. Savidis – offered Alexandra Athanassiades the key to create 

her own symbolic reading of cavafy’s poetry. The images began as illustrations of the poems, 

but over the next four years the project took on a life of its own and moved piecemeal in many 

other directions (graffiti, collages, sculptures and fragments of objects) for a more complex 

pictorial reading.

In the collection “Beyond cavafy’s Written Word” the book is both a physical artifact and 

a unifying symbol upon which the artist explored thoughts and emotions emanating from the 

poetry. What better way to “read” cavafy? A call to all to let our imagination and our personal 

experience guide us towards knowledge. happy reading.

Dr. Maria Georgopoulou
Director, Gennadius Library

[...] I’ve brought to Art desires and sensations [...] 
Let me submit to Art: 
Art knows how to shape forms of Beauty,  
almost imperceptibly completing life,  
blending impressions, blending day with day.

c.p. cavafy, “I’ve brought to Art”  
(transl. edmund Keeley and philip Sherrard)



Πρόλογος

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της άμερικανικής ςχολής κλασικών ςπουδών στην άθήνα στεγάζει 

μία πλούσια συλλογή βιβλίων και σπάνιων βιβλιοδεσιών, αρχείων, χειρογράφων και έργων 

τέχνης, που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της ελλάδας και του ελληνισμού από την 

αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. h Βιβλιοθήκη είναι γνωστή διεθνώς ως ερευνητικό κέντρο, 

ενώ, παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου. Βασισμένη στο 

όραμα του ιδρυτή της Ιωάννη Γεννάδιου, αποτελεί ζωντανή απόδειξη του δυναμικού χαρακτήρα 

του ελληνικού πνεύματος στις πολλαπλές του εκφάνσεις μέσα στους αιώνες.

φέτος, η άθήνα έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου από την UneSco. ςτόχος 

της διοργάνωσης είναι να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει την επιθυμία για γνώση, αλλά και 

να αναδείξει την απόλαυση της ανάγνωσης. ώς ιστορική βιβλιοθήκη, η Γεννάδειος προσπαθεί 

να προβάλλει το βιβλίο για να μας θυμίσει όχι μόνο τη χαρά της ανάγνωσης, αλλά και το 

δημιουργικό θαύμα που συντελείται και οδηγεί στη γνώση μέσω της ανάγνωσης.

Με την ευκαιρία αυτή, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει την έκθεση της άλεξάνδρας 

άθανασιάδη «Έργα πέρα από τις γραφές του καβάφη» στον εκθεσιακό χώρο της νέας Πτέρυγας 

«Ιωάννης Μακρυγιάννης». θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή επίτροπο της Γενναδείου 

ειρήνη Μοσκαχλαϊδή, που με παρότρυνε να στήσουμε αυτή την έκθεση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη 

για τη συμβολή του στον κατάλογο, καθώς και τον ανώνυμο μεγάλο χορηγό της έκθεσης, που 

μας υποστήριξε με τόση γενναιοδωρία.

εμπνευσμένη από τον καβάφη, η έκθεση της άλεξάνδρας άθανασιάδη είναι ένα εικαστικό 

πείραμα, που εξερευνά τα όρια της αποκάλυψης του εσωτερικού μας κόσμου. Τα βιβλία 

κατέχουν περίοπτη θέση, μια και υπαινίσσονται, εύγλωττα, διαφορετικές καταστάσεις του 

εαυτού σε ανοικτή και κλειστή μορφή. άφετηρία της έκθεσης δεν είναι μόνο τα ποιήματα και 

τα νοήματα του καβάφη, αλλά και το ίδιο το ίχνος της γραφής του. Το αυτόγραφο του ποιητή 

γίνεται απτό, το βιβλίο γίνεται γλυπτό, ενώ τα ποιήματα του καβάφη αποτελούν το έναυσμα 

για ένα εικαστικό ταξίδι που μας αποκαλύπτει σκέψεις και μηνύματα διά μέσου της τέχνης της 

άλεξάνδρας άθανασιάδη.

Τα χειρόγραφα ποιήματα του καβάφη από το «Τετράδιο ςεγκόπουλου» –ένα «έργο τέχνης» 

που δημοσιεύθηκε το 1968 από τον Γ.Π. ςαββίδη– πρόσφεραν στην άλεξάνδρα άθανασιάδη  

το κλειδί για να δημιουργήσει τη δική της συμβολική ανάγνωση της ποίησης του καβάφη.  

οι εικόνες της ξεκίνησαν ως εικονογράφηση των ποιημάτων, αλλά τα επόμενα τέσσερα χρόνια 

το έργο πήρε τη δική του ζωή, προχωρώντας αποσπασματικά προς πολλές άλλες κατευθύνσεις 

(γκράφιτι, γλυπτά και μεταποιημένα υλικά) για μια πιο ολοκληρωμένη εικαστική ανάγνωση.

ςτη συλλογή «Έργα πέρα από τις γραφές του καβάφη» το βιβλίο είναι ένα φυσικό αντικείμενο 

και παράλληλα μια συμβολική φόρμα, πάνω στην οποία η καλλιτέχνις επεξεργάστηκε σκέψεις 

και συναισθήματα που αναδύονται από την ποίηση. Τι πιο σπουδαίο για να «διαβάσεις» τον 

καβάφη; Μια παρότρυνση σε όλους να αφήσουμε τη φαντασία και την προσωπική μας εμπειρία 

να μας οδηγήσουν στη γνώση. καλή ανάγνωση.

Δρ.	Μαρία	Γεωργοπούλου
Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης

[...] επιθυμίες κ’ αισθήσεις 
εκόμισα εις την Τέχνην– [...] 
Aς αφεθώ σ’ αυτήν. 
Ξέρει να σχηματίσει Μορφήν της καλλονής· 
σχεδόν ανεπαισθήτως τον βίον συμπληρούσα, 
συνδυάζουσα εντυπώσεις, συνδυάζουσα τες μέρες.

κ.Π. καβάφης, «εκόμισα εις την Τέχνη» 





Έργα	πέρα	από	τις	γραφές	του	Καβάφη

Η εικαστική περιπέτεια που ανιχνεύουμε σε αυτή την παρουσίαση του έργου της άλεξάνδρας 

άθανασιάδη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ξεκίνησε όταν, πριν λίγα χρόνια, πήρε στα χέρια της 

τον μικρό πολύτιμο τόμο με τα «αυτόγραφα ποιήματα» του καβάφη. Πρόκειται για το ακριβές 

αντίγραφο από το λεγόμενο «Τετράδιο ςεγκόπουλου», που είχε επιμεληθεί, εκδώσει και 

σχολιάσει ο Γ.Π. ςαββίδης τον οκτώβριο του 1968.

ή επαφή με την ίδια τη γραφή του ποιητή «με το καλλιτεχνικόν και ιδιόρρυθμον γράψιμόν 

του», όπως το χαρακτήριζε ο Ξενόπουλος το 1903*, γέννησε στην άλεξάνδρα την ανάγκη 

μιας βαθιάς οικειότητας, μιας συνταρακτικής, σε ένταση, συμμετοχής και γενικά μιας εκ νέου 

γνωριμίας με τον κόσμο του καβάφη. άυτή αποτέλεσε και το έναυσμα για μία, με το έργο της, 

δημιουργική «ερμηνεία».

ς’ αυτή την πορεία, η άλεξάνδρα δεν «ξοδεύεται» σε θεωρητικές ταυτίσεις, συμπτώσεις 

ή ανατροπές, λειτουργεί άμεσα, σχεδιάζοντας, πλάθοντας, επιλέγοντας και αναπτύσσοντας 

μορφές, υφές και τρόπους, με σκοπό μια παράλληλη έκφραση του ποιητικού λόγου.

Το περίκλειστο σχήμα του βιβλίου γίνεται στα χέρια της γλύπτριας ένα «εικαστικό 

αντικείμενο» ανοικτό σε δοκιμές, επαναλήψεις και επεμβάσεις σε άλλες κλίμακες, άλλα υλικά 

και άλλους συνειρμούς.

Όπως ξεφυλλίζουμε τις σελίδες των δικών της «βιβλίων», οι εικόνες που διαδέχονται η μία 

την άλλη έρχονται κατ’ αρχήν σε αντίθεση με όποια στενή έννοια εικονογράφησης, μοιάζουν να 

αυτονομούνται μορφολογικά, με μία τάση να υπερβούν τα όρια της σελίδας, καταλαμβάνοντας 

σχεδιαστικά τον χώρο.

φανερά είναι τα σημάδια της «χειροποίητης» φύσης τους με τις τυχαίες κηλίδες, τη γρήγορη, 

επαναλαμβανόμενη αποτύπωση στα περιγράμματα των μορφών, τις διαφάνειες στις «υγρές» 

γήινες αποχρώσεις και τις, αλλού αραιωμένες και αλλού πυκνές, εντάσεις, που υπηρετούν και 

αποκαλύπτουν μυστικές ποιητικές αναφορές.

Με τη χρήση του παλαιωμένου χαρτιού, τις ανώμαλες άκρες, τα κενά και τις «ειδικές 

φθορές», τα «βιβλία» αυτά φανερώνουν το προσωπικό εικαστικό ιδίωμα της άλεξάνδρας, ενώ 

σύγχρονα μας δίνουν την αίσθηση σαν έργα από καιρό βαθιά θαμμένα, που φέρουν εύγλωττα τα 

σημάδια του χρόνου.

οι τρόποι που διαλέγει η άλεξάνδρα για να επισημάνει μ’ αυτά τα σχέδια συγκεκριμένες 

συμπτώσεις αλλά και αφηρημένες έννοιες την οδηγούν και τη συνοδεύουν στα ίχνη του μυθικού 

σύμπαντος του καβάφη.

Όλη, εξάλλου, η ως τώρα δουλειά της φανερώνει την ευκολία της να μπαινοβγαίνει στον 

μυθικό περίγυρο του ιστορικού χρόνου, είτε πρόκειται για άυλες μνήμες είτε για αναφορές στη 

σχέση της με τη γύρω φύση.

άπό πάντα ο άχιλλέας άφηνε κοντά της τα άλογά του και οι πολεμιστές τούς χτυπημένους 

τους θώρακες, για χρόνια γοητεύεται κι αναζητά ν’ αποτυπώσει με τα έργα της τη διάρκεια της 

ο δημιουργός με το έργο του επινοεί  
την αόριστη φύση των μύθων… τον χρόνο.

paul valéry, Variété II

*  Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Ένας ποιητής», Παναθήναια δ́ , 30 νοεμβρίου 1903,  
στο http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=1
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σκουριάς, τη ροπή της επίμονης, αργής φυσικής φθοράς και τη μαγική λείανση που χαρίζει το 

αέναο κύμα στις αρχαίες πέτρες και τα ταξιδεμένα ξύλα.

Έτσι, ήταν έτοιμη από καιρό για να κινηθεί μέσα στο κλίμα του καβάφη. Όπως περνούσε  

ο χρόνος, οι ίδιοι οι χειρισμοί της γύρω στα « βιβλία » την οδήγησαν σε άλλες αισθητικές αλλά και 

υλικές κατευθύνσεις στα έργα μέσα στον χώρο. ή νέα αυτή καμπή στη δουλειά της ξεκίνησε  

και πάλι απ’ την ενασχόλησή της με τη γραφή. ςυμβολικά σημεία σε αυτήν της τη μετάβαση 

είναι έργα όπως ο «θώρακας» με το σχισμένο κέλυφος (σ. 15), που αποκαλύπτει συμπιεσμένες 

κρυφές γραφές, καθώς και το εκπληκτικό σιδερένιο, μεγάλο « βιβλίο » (σ. 19) με τους διάτρητους 

χαρακτήρες.

Παράλληλα, μια εμπειρία που την απελευθερώνει από τα όρια του βιβλίου και από τη 

στοχαστική σχεδιαστική απόδοση και την οδηγεί σε γραφές με γρήγορο, λαχανιασμένο ρυθμό 

είναι η δουλειά της στα γκράφιτι. ςε αυτά, η άλεξάνδρα διοχετεύει μίαν ενδόμυχη ένταση κι 

ανακαλύπτει με τη βοήθεια ενός φίλου της, του ραφαήλ κόκκινου, μια νέα δυναμική χειρονομία, 

αποτυπώνοντας, με επάλληλα στρώματα, χρώματα και γραφές πάνω σε μεγάλες επιφάνειες 

και σε χάρτινους Καταρράκτες (σ. 16). και σε αυτά τα έργα, η άλεξάνδρα δεν παύει ν’ αποζητά 

τη σημαίνουσα ποιητική πράξη. άυτή είναι που στη συνέχεια την εμπνέει για ν’ ανασυντάξει 

με φαντασία το δικό της εικαστικό λεξιλόγιο, να το επεκτείνει σε άλλα νοητικά επίπεδα και να 

ανιχνεύσει με αφοσίωση τα κρυφά μηνύματα που αναδύονται με τη χρήση επιλεγμένων υλικών 

ή τυχαίων αντικειμένων. 

άνατρέχοντας και πάλι στα καβαφικά ποιήματα προσπαθεί να ξεχωρίσει τα στοιχεία που θα 

αναπτύξει, και με ήπιες « μεταμορφώσεις » των υλικών να στήσει τα ανάλογα έργα. ςτα έργα 

αυτά την παρακολουθούμε να διαλέγει ξύλα, σίδερα, χαρτιά, κλαριά και άλλα ξεχασμένα υλικά, 

να τα λυγίζει, να τα συνδέει και να τ’ αποσυνδέει και τελικά να τα συνθέτει σε « μαγικά » σύνολα – 

όπως στα Παράθυρα (σ. 74).

άραδιάζει γύρω μας έναν μικρόκοσμο από ελαφριές γλυπτικές προτάσεις με έργα που δεν 

χρειάζονται ούτε βάθρα, ούτε κάδρα αλλά που δημιουργούν αρμονικά « περιβάλλοντα ».  

ςτο σύνολό τους γίνονται οι αναβαθμοί μιας συγκινησιακής «διαδρομής», η οποία υπαγορεύει  

και τη δική μας φυσική συμμετοχή και κίνηση.

Όσο για τη « διαδρομή » της ίδιας της άλεξάνδρας, σημαδεύεται από τα διάφορα στάδια 

δημιουργίας, ακολουθώντας πάντα τα εκφραστικά μέσα της πολύχρονης δουλειάς της, χωρίς 

ποτέ να χάνει την επαφή της με τη χάρη και την απλότητα της πρώτης ιδέας, που της εξασφαλίζει 

μίαν ουσιαστική αφομοίωση του ποιητικού λόγου του καβάφη.

Έφη	Ανδρεάδη
Κριτικός Τέχνης
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Beyond Cavafy’s Written Word

I n the Gennadeion Library exhibition of works by Alexandra Athanassiades we follow in the 

footsteps of an artistic adventure that began some years ago, prompted by her encounter 

with a small volume of cavafy’s “handwritten poems”. It was a precious collection of exact 

reproductions from the “Singhopoulo's notebook”, edited, annotated and published by G.p. 

Savidis in october 1968. 

her encounter with the poet’s manuscripts and his unique writing style, characterized by 

Xenopoulos as “artistic and suis generis” back in 1903, created a profound need in Alexandra  

to seek deeper intimacy. This drove her to an astonishingly intense involvement in an overall  

re-acquaintance with cavafy’s world, sparking a process of creative “ interpretation ”. 

Through this process Alexandra does not “expend ” herself on theoretical identifications, 

coincidences or reversals. Instead, she takes a direct approach by drawing, shaping, selecting 

and developing forms and textures, and employing all these means towards one specific goal: 

To attain a parallel “expression ” of the poetic word.

In the sculptor’s hands, the enclosed form of the book becomes an “artistic object ” that 

is open to trials, repetitions and interventions in varying scales, materials and connotative 

treatments.

As we leaf through her “ books”, the images that follow one another defy any conventional 

understanding of illustration, appearing autonomous as they dominate the page with a 

tendency to escape its confines. 

The “ handmade” nature of this work is evident in the chance stains, the rushed 

repetitiveness of stamped outlines and the translucent quality of earth color washes, applied 

with varying intensity to reveal secret poetic references.

With the use of aged paper, jagged edges, empty space and “ specially applied ware ”, the 

“ books” reveal Alexandra’s individual artistic idiom. At the same time, as works of art, they give 

us the impression that they have been buried for a long time, as they eloquently display the 

marks of time.

The means Alexandra employs with her drawings to point out specific coincidences, as well 

as abstract concepts, guide and accompany her on the trail that leads to cavafy’s mythical 

universe. 

Actually, all her work thus far reveals how easily she can move in and out of history’s 

mythical surroundings, whether it refers to intangible memories or her relationship with the 

natural environment.

Seems as though Achilles always left his horses beside her and wounded warriors their 

shattered armor. For years she has been seeking ways to express her enchantment with the 

slow persistence of natural ware, to capture the process of rusting and the magical smoothness 

rendered by perpetual sea waves on ancient stone and “ travelling ” timber. 

clearly, she was well prepared to move into cavafy’s atmosphere. As time went by, her 

experimentations with “ books” lead to other aesthetic and material directions and a new series 

With his work the artist invents  
the indefinite nature of myths… Time*

paul valéry, Variété II

* Free translation Greek to english
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of work began to evolve from her preoccupation with the written word. This transition is marked 

by works such as a breast plate “armor” (p. 15) that is ripped open to reveal compressed secret 

writings, or the astonishing large metal “ book” (p. 19) with its perforated characters. 

There is a parallel experience that liberates her from the confines of books, taking her away 

from contemplative renderings and leading her toward a hurried and rhythmic treatment of 

script, as seen in her graffiti  work. Through this medium Alexandra channels an inner intensity, 

and reveals, with the help of her friend raphael Kokkinos, a new dynamic gesturing that 

captures, on overlapping layers, color and writing on large surfaces and paper Waterfalls (p. 16). 

even in this work, Alexandra continues to seek a meaningful poetic action. In turn, this is what 

inspires her to imaginatively restructure her own artistic vocabulary, to reach other cognitive 

levels and to trace, with dedication, hidden messages that surface from the use of selected 

materials and chance objects. 

referring back to cavafian poetry, she strives to separate all the elements to be developed 

and through a mild “metamorphosis” of her materials, structure respective compositions. In 

all these works we watch her pick timber and metal fragments, paper, branches and other 

forgotten materials. She then bends them, connects them and deconstructs them to create 

“magical” compositions, such as the Windows (p. 74). 

She arranges a microcosm around us made up of light sculptural propositions, with works 

that do not require pedestals or frames, but create harmonic “environments”. As a whole, they 

become like footsteps in an emotive “ journey ” that also set the pace for our own physical 

participation and movement. 

As for Alexandra’s own “ journey ”, it is marked by diverse creative stages that always follow 

the expressive means of her many years as an artist, without ever losing touch with the grace 

and simplicity of the initial idea that secures her substantial assimilation with the poetic word  

of cavafy.

Efi	Andreadi
Art Critic
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Aλεξάνδρα Aθανασιάδη

Η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη γεννήθηκε το 1961 
στην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να ζει και να 
εργάζεται. Οι ανώτερες σπουδές της ξεκίνησαν το 
1978 στο Franklin College του Λουγκάνο. Το 1979 
έγινε δεκτή στο Ruskin School of Drawing and 
Fine Art (St. Anne’s College) του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης, απ’ όπου αποφοίτησε το 1982 
με διάκριση και πτυχίο Bachelor of Fine Arts 
στη γλυπτική και τη χαρακτική. Το 1984 έλαβε 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, Master for Fine Arts, 
στη γλυπτική από το Columbia University της  
Νέας Υόρκης.
Από το 1984 μέχρι σήμερα έχει εκθέσει γλυπτά της 
σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην 
Αθήνα, στους Δελφούς, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, 
στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στο Μόντε Κάρλο, 
όπου το 1995 κέρδισε το Βραβείο του Ιδρύματος 
της Πριγκίπισσας Γκρέις. Έργα της βρίσκονται σε 
διάφορες συλλογές ανά τον κόσμο και εκτίθενται 
σε μόνιμη βάση στις Galerie Dutko, Παρίσι, και 
Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα. Ταξιδεύει συχνά και 
παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της τέχνης στην 
Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2018 •  « Έργα	πέρα	από	τις	γραφές	του	Καβάφη»,	
Γεννάδειος	Βιβλιοθήκη	( Πτέρυγα	«Ιωάννης	
Μακρυγιάννης»),	Αθήνα	

2017 •		«Θραύσματα»,	Γκαλερί	Citronne,	Πόρος
 •		Μόνιμη	εγκατάσταση	Γλυπτού	Αλόγου,	Κολλέγιο	

Αθηνών,	Αθήνα

2016 •		«Θώρακες	και	άλογα»,	Αρχαιολογικός	χώρος	
Μεσσήνης,	Μεσσήνη	

2014 •		«Τα	άλογα	του Ήλιου»,	Μέγαρο	Μουσικής	
Αθηνών	( παράλληλα	με	την	έκθεση	γλυπτικής,	
σχεδιάστηκε	και	το	γούρι	του	συλλόγου	«Οι	φίλοι	
της	μουσικής»	για	το	2015 ),	Αθήνα

2012 •		Γκαλερί	Ζουμπουλάκη,	Αθήνα
 •		Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Παρίσι
 •		Ecali	Club,	Αθήνα

2009 •		Μουσείο	Μπενάκη,	Αθήνα

2007 •		Κouros	Gallery,	Νέα	Υόρκη
 •			Ευρωπαϊκό	Πολιτιστικό	Κέντρο	Δελφών,	Δελφοί

2001 •		Κouros	Gallery,	Νέα	Υόρκη

2000 •		Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Παρίσι

1999 •		Πινακοθήκη	Πιερίδη,	Αθήνα

1994 •		Galerie	de	l’Arcade,	Παρίσι

1992 •		Αίθουσα	Τέχνης	Αθηνών,	Αθήνα

1989 •		Αίθουσα	Τέχνης	Αθηνών,	Αθήνα



ΟΜΑΔΙΚΕΣ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2018 •		«Αυτο-Άμυνες»	Ελληνοαμερικανική	Ένωση,	Αθήνα
 •		«Κ.Π.	Καβάφης:	Απόκρυφη	Ιστορία»,	King’s	College – 

Hellenic	Centre,	Λονδίνο

2017 •		«Monuments»	(εκπροσώπηση	Dutko	Gallery – Λονδίνο),	
Λονδίνο

 •			«Γιώργος	Σεφέρης:	Όταν	το	φως	χορεύει	μιλώ	δίκαια»,	
Ίδρυμα	Εικαστικών	Τεχνών	και	Μουσικής	Β. & Μ.	
Θεοχαράκη,	Αθήνα

 •   «60	Καλλιτέχνες	για	την	Πόρτα	Ανοιχτή»,	Βυζαντινό	και	
Χριστιανικό	Μουσείο,	Αθήνα	

 •			Galerie	Dutko,	Παρίσι
 •		«Μικρές	ζωγραφιές»,	Γκαλερί	Ζουμπουλάκη,	Αθήνα

2016 •		«Κ.Π.	Καβάφης:	Απόκρυφη	Ιστορία»,	Ιστορικό	Μουσείο	
Κρήτης,	Ηράκλειο

 •		«Κ.Π.	Καβάφης:	Απόκρυφη	Ιστορία»,	Ελληνική	Εταιρεία	
Πατμιακού	Πολιτισμού,	Πάτμος

 •		Galerie	Dutko,	Παρίσι

2015 •		«The	Armory	Show»	(εκπροσώπηση	Galerie	Dutko – 
Παρίσι),	Νέα	Υόρκη	

 •		«Κούροι	και	Κόρες»,	Kouros	Gallery	Sculpture	Center,	
Κονέκτικατ

 •		«Now	Open»,	Dutko	Gallery,	Λονδίνο
 •  «PAD LONDON 2015»	(εκπροσώπηση	Dutko	Gallery – 

Λονδίνο),	Λονδίνο
 •		«Καλοκαίρι	2015»,	Γκαλερί	Ζουμπουλάκη,	Αθήνα
 •		Galerie	Dutko,	Παρίσι
   •		«Κ.Π.	Καβάφης:	Απόκρυφη	Ιστορία»,	Βυζαντινό	Μουσείο	

Ιωαννίνων,	Ιωάννινα
   •		«Μικρές	ζωγραφιές»,	Γκαλερί	Ζουμπουλάκη,	Αθήνα
  •		Ξενοδοχείο	Μεγάλη	Βρετανία,	Αθήνα
2014  •		«Imago	Mundi:	Traces	of	Today»,	Συλλογή	Luciano	

Benetton 
 •   «The	Art	of	Giving	II»,	Δεσμός,	Αθηναΐς	Πολυχώρος	

Πολιτισμού,	Αθήνα
 •   «Δύο	τοίχοι»,	μόνιμη	εγκατάσταση,	Νηπιαγωγείο	

Κολλεγίου	Αθηνών,	Αθήνα	
 •   «Ναυτίλος.	Ταξιδεύοντας	την	Ελλάδα»,	BOZAR,	Palais	des	

Beaux-Arts,	Βρυξέλλες
 •   «BRAFA 2014»	(εκπροσώπηση	Galerie	Jean-Jacques	

Dutko – Παρίσι),	Βρυξέλλες	

2013 •			«Ταξίδι	στο	τέλος	της	νύχτας»,	Γκαλερί	Ζουμπουλάκη,	
Αθήνα

 •   «Κ.Π.	Καβάφης:	“Ζωγραφισμένα”.	40	σύγχρονοι Έλληνες	
δημιουργοί», Ίδρυμα	Εικαστικών	Τεχνών	και	Μουσικής	 
Β. & Μ.	Θεοχαράκη,	Αθήνα

 •   «Κ.Π.	Καβάφης:	Μικρή	με	το	μολύβι	απεικόνισης»,	
Ευρωπαϊκό	Πολιτιστικό	Κέντρο	Δελφών,	Δελφοί

 •   «BRAFA 2013»	(εκπροσώπηση	Galerie	Jean-Jacques	
Dutko – Παρίσι),	Βρυξέλλες

 •   «PAD	LΟNDON	2013»	(εκπροσώπηση	Galerie	Jean-Jacques	 
Dutko – Παρίσι),	Λονδίνο

 •   «Warriors»,	Kouros	Gallery	Sculpture	Center,	Κονέκτικατ
 •			«The	Art	of	Giving»,	Δεσμός,	Αθηναΐς	Πολυχώρος	

Πολιτισμού,	Αθήνα

2012 •			«The	Other	Greece»,	Kouros	Gallery	(σε	συνεργασία	με	το	
Fulbright	Foundation),	Νέα	Υόρκη

2011 •			«Ήρωες»,	Onassis	Cultural	Center,	Νέα	Υόρκη
  •  «BRAFA 2011»	(εκπροσώπηση	Galerie	Jean-Jacques	

Dutko – Παρίσι),	Βρυξέλλες

2010  •   «Art Athina 2010»,	(εκπροσώπηση	Kouros	Gallery – Νέα	

Υόρκη),	Αθήνα	
 •			«Δάσος,	ζωή,	πολιτισμός»,	Πολιτιστικό	Κέντρο	«Λεωνίδας	

Κανελλόπουλος»,	Ελευσίνα
 •			«Δάσος,	ζωή,	πολιτισμός»,	Μουσείο	Ηλία	Λαλαούνη,	

Αθήνα
 •			«Departures»,	Αθηναΐς	Πολυχώρος	Πολιτισμού,	Αθήνα
 •   «ΙΕΤΤ	2010»,	Αθήνα	
 •   «Μαραθών:	στο	έργο	οκτώ	Ελλήνων	καλλιτεχνών»,	

Ευρωπαϊκό	Πολιτιστικό	Κέντρο	Δελφών,	Δελφοί

2009 •   «Art Athina 2009»,	(εκπροσώπηση	Kouros	Gallery – Νέα	
Υόρκη),	Αθήνα	

 •   «35	καλλιτέχνες	για	τη	Δημοκρατία»,	Ζάππειο	Μέγαρο,	
Αθήνα

 •			«Autour	du	Cheval	»,	Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Παρίσι

2008 •   Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Παρίσι
2007 •   «Ithaca	Regained»	(επιμέλεια	Irving	Sandler),	Kouros	

Gallery,	Νέα	Υόρκη	

2005 •   «Table	Top	Sculptures»,	Kouros	Gallery,	Νέα	Υόρκη
  •		«Το	άλογο	στην	Τέχνη»,	Γκαλερί Έκφραση,	Αθήνα
  •		«Art	Athina	2005»	(εκπροσώπηση	Kouros	Gallery – Νέα	

Υόρκη),	Αθήνα	

2004 •   «Aux	frontières	de	l’héroïsme.	Les	acrites	dans	l’Europe	
médiévale»,	Musée	Nationale	des	Arts	et	Traditions	
Populaires,	Παρίσι

 •   «Ακρίτες	της	Ευρώπης»,	Βυζαντινό	και	Χριστιανικό	
Μουσείο,	Αθήνα

 •   «Kaléidoscope»,	Champs	Élysées,	Παρίσι
 •   «Art Athina 2004»	(εκπροσώπηση	Kouros	Gallery – Νέα	

Υόρκη),	Αθήνα

2003 •   «Art Athina 2003»	(εκπροσώπηση	Kouros	Gallery – Νέα	
Υόρκη),	Αθήνα

2002 •   «Kaléidoscope»,	Διονυσίου	Αρεοπαγίτου,	Αθήνα
1996 •   Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Παρίσι
 •   «Art Athina 1996»	(εκπροσώπηση	Γκαλερί	Ζήνα	

Αθανασιάδου – Θεσσαλονίκη),	Αθήνα

1995 •   «XXIXe	Prix	International	d’Art	Contemporain	de	Monte	
Carlo»,	Βραβείο	Ιδρύματος	Πριγκίπισσας	Γκρέις,	Μόντε	
Κάρλο	

1994 •   Galerie	de	l’Arcade,	Παρίσι
1993 •   «Regards	sur	la	femme	»,	Musée	de	la	Monnaie,	Παρίσι
 •   Galerie	de	l’Arcade,	Παρίσι
 •   Galerie	Jean-Luc	Méchiche,	Παρίσι
1992 •   «Dêpot 92	»,	Αίθουσα	Τέχνης	Αθηνών,	Αθήνα

1984 •   «New	Artists,	Mixed	Media»	(επιμέλεια	Irving	Sandler),	 
112	Greene	Street	Gallery,	Νέα	Υόρκη	

ΑΛΛΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σχεδιασμός	και	κατασκευή	σκηνικών	για	τις	παραστάσεις: 
2017 •   Η μεγαλοψυχία του Τίτου,	σκηνικά	για	το	Μέγαρο	

Μουσικής	Αθηνών,	Αθήνα
1987 •   Strindberg-Stindberg,	θίασος	Διπλούς Έρως,	Αθήνα	

1985 •   City Life,	ομάδα	σύγχρονου	χορού	Abiogenesis,	Νέα	
Υόρκη

1984 •   Places,	ομάδα	σύγχρονου	χορού	Abiogenesis,	Νέα	Υόρκη

1983 •   Narcolepsy,	ομάδα	σύγχρονου	χορού	Abiogenesis,	 
Νέα	Υόρκη
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King’s	College – Hellenic	Centre,	London,	UK 

2017 •		“Monuments”	(represented	by	Dutko	Gallery – London),	
London,	UK

 •		“Giorgos	Seferis:	When	the	Light	Dances	I	Speak	Justly”,	
B. & M.	Theocharakis	Foundation	for	the	Fine	Arts	and	
Music,	Athens,	Greece

 •		“60	Artists	for	the	Open	Door”,	Byzantine	and	Christian	
Museum,	Athens,	Greece

 •		Galerie	Dutko,	Paris,	France
 •		“Small	Paintings”,	Zoumboulakis	Gallery,	Athens,	

Greece

2016 •		“C.P.	Cavafy:	Historia	Arcana – A	Hidden	History”,	
Historical	Museum	of	Crete,	Heraklion,	Greece

  •		“C.P.	Cavafy:	Historia	Arcana – A	Hidden	History”,	Hellenic	
Society	of	Preservation	of	Culture	&	Environment,	
Patmos,	Greece

 •		Galerie	Dutko,	Paris,	France	

2015 •		“The	Armory	Show”	(represented	by	Galerie	Dutko – Paris),	
New	York,	USA

 •		“Kouroi	and	Kores”,	Kouros	Gallery	Sculpture	Center,	
Connecticut,	USA

 •		“Now	Open”,	Dutko	Gallery,	London,	UK
 •		“PAD LONDON 2015”	(represented	by	Dutko	Gallery – 

London),	London,	UK
 •		“Summer	2015”,	Zoumboulakis	Gallery,	Athens,	Greece
 •		Galerie	Dutko,	Paris,	France
 •		“C.P.	Cavafy:	Historia	Arcana – A	Hidden	History”,	

Byzantine	Museum,	Ioannina,	Greece	
 •		“Small	Paintings”,	Zoumboulakis	Gallery,	Athens,	Greece
 •		Hotel	Grande	Bretagne,	Athens,	Greece	

2014 •		“Imago	Mundi:	Traces	of	Today”,	Luciano	Benetton	
Collection

 •		“The	Art	of	Giving	II”,	Desmos,	Athinais	Cultural	Center,	
Athens,	Greece

 •		“Two	Murals”,	permanent	installation	at	Athens	College	
Kindergarten,	Athens,	Greece

 •		“Nautilus:	Navigating	Greece”,	BOZAR,	Palais	des	 
Beaux-Arts,	Brussels,	Belgium

 •		“BRAFA 2014”	(represented	by	Galerie	Jean-Jacques	
Dutko – Paris),	Brussels,	Belgium	

2013 •		“Journey	to	the	End	of	Night”,	Zoumboulakis	Gallery,	
Athens,	Greece	

 •		“C.P.	Cavafy:	‘Pictured’.	40	Greek	Creators”,	B.	& M. 
Theocharakis	Foundation	for	the	Fine	Arts	and	Music,	
Athens Greece

 •		“C.P.	Cavafy.	This	Little	Pencil	Portrait”,	European	
Cultural	Centre	of	Delphi,	Delphi,	Greece

 •		“BRAFA 2013”	(represented	by	Galerie	Jean-Jacques	
Dutko – Paris),	Brussels,	Belgium	

 •		“PAD LONDON 2013”	(represented	by	Galerie	Jean-Jacques	
Dutko – Paris),	London,	UK

 •		“Warriors”,	Kouros	Gallery	Sculpture	Center,	Connecticut,	
USA

 •		“The	Art	Of	Giving”,	Desmos,	Athinais	Cultural	Center,	
Athens,	Greece	

2012 •		“The	Other	Greece”,	Kouros	Gallery,	New	York,	USA	(to	
benefit	the	Fulbright	Foundation)	

2011 •		“Heroes”,	Onassis	Cultural	Center,	New	York,	USA
 •		“BRAFA 2011”	(represented	by	Galerie	Jean-Jacques	

Dutko – Paris),	Brussels,	Belgium	

2010 •		“Art	Athina	2010”	(represented	by	Kouros	Gallery – New	
York)	Athens,	Greece

 •		“Forest,	Life,	Civilization”,	“Leonidas	Kanellopoulos”	
Cultural	Centre,	Elefsina,	Greece

Alexandra Athanassiades

Alexandra Athanassiades was born in 1961 in 
Athens, Greece where she still lives and works.
 Her higher education began in Switzerland, at 
Lugano’s Franklin College. In 1982 she graduated 
with distinction from Oxford University’s Ruskin 
School of Drawing and Fine Art at St. Anne’s 
College and was awarded a Bachelor of Fine 
Arts in Sculpture and Printmaking. In 1984 she 
received a Master of Fine Arts degree in Sculpture 
from New York’s Columbia University.
 Since 1984 she has shown her work in several 
solo and group exhibitions in Athens, Delphi, 
Paris, New York, Brussels, London and Monte 
Carlo. In 1995 she won the Princess Grace 
Foundation Award.
 Several of Alexandra’s works are in important 
collections around the world and her sculptures 
are on permanent exhibition at Galerie Dutko in 
Paris and Zoumboulakis Gallery in Athens.
 She travels frequently and stays in close touch 
with artistic developments in both Europe and  
the USA.

SOLO	EXHIBITIONS

2018 •		“Beyond	Cavafy’s	written	world”,	Gennadius	
Library,	“Ioannis	Makriyannis”	Wing,	Athens,	
Greece

2017 •		“Fragments”,	Citronne	Gallery,	Poros,	Greece
 •		“Horse	LXXIV”,	permanent	installation	at	Athens	

College,	Athens,	Greece

2016 •		“Horses	and	armour”,	Archaeological	Site	of	
Messene,	Messene,	Greece

2014 •		“Horses	of	the	Sun”,	Megaron,	The	Athens	Concert	
Hall	(exhibition	and	design	of	the	Good	Luck	
Charm	for	the	2015),	Athens,	Greece

2012 •		Zoumboulakis	Gallery,	Athens,	Greece
 •		Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Paris,	France
 •		Ecali	Club,	Athens,	Greece

2009 •		Benaki	Museum,	Athens,	Greece	

2007 •		Kouros	Gallery,	New	York,	USA 
 •		European	Cultural	Centre	of	Delphi,	Delphi,	Greece	

2001 •		Kouros	Gallery,	New	York,	USA 

2000 •		Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Paris,	France	

1999 •		Pierides	Museum,	Athens,	Greece	

1994 •		Galerie	de	l’Arcade,	Paris,	France	

1992 •		Athens	Art	Gallery,	Athens,	Greece	

1989 •		Athens	Art	Gallery,	Athens,	Greece	

SELECTED	GROUP	EXHIBITIONS

2018 •		“Inner	Outfits”,	Hellenic-American	Union,	Athens,	
Greece 

 •		“C.P.	Cavafy:	Historia	Arcana – A	Hidden	History”,	



2002 •		“Kaléidoscope”,	Dionyssiou	Areopagitou	Street,	Athens,	
Greece

1996 •		Galerie	Jean-Jaques	Dutko,	Paris,	France
 •		“Art	Athina	1996”	(represented	by	Zina	Athanassiadou	

Gallery – Thessaloniki),	Athens,	Greece	

1995 •		“XXIXe	Prix	International	d’Art	Contemporain	de	Monte	
Carlo”,	Pté	de	Monaco,	winner	of	the	Princess	Grace	
Foundation	Award,	Monte	Carlo,	Monaco

1994 •		Galerie	de	l’Arcade,	Paris,	France

1993 •		“Regards	Sur	la	Femme”,	Musée	de	la	Monnaie,	Paris,	
France

 •		Galerie	de	l’Arcade,	Paris,	France
 •		Galerie	Jean-Luc	Méchiche,	Paris,	France

1992 •		“Dêpot	92”,	Athens	Art	Gallery,	Athens,	Greece

1984 •		“New	Artists,	Mixed	Media”,	112	Greene	Street	Gallery,	
New	York,	USA

OTHER	ACTIVITIES

Designed	and	created	sets	for	the	following	performances:

2017 •  La Clemenza di Tito,	set	design	for	Megaron,	The	Athens	
Concert	Hall,	Athens,	Greece

1987 •  Strindberg-Stindberg,	for	the	Diplous	Eros	Theatrical	
Company,	Athens,	Greece	

1985 •  City Life,	for	Abiogenesis	Dance	Group,	New	York,	USA

1984 •  Places,	for	Abiogenesis	Dance	Group,	New	York,	USA

1983 •  Narcolepsy,	for	Abiogenesis	Dance	Group,	New	York,	USA

 •		“Forest,	Life,	Civilization”,	Ilias	Lalaounis	Museum,	
Athens,	Greece

 •		“Departures”,	Athinais	Cultural	Center,	Athens,	Greece
 •		“IETT 2010”,	Athens,	Greece
 •		“Marathon:	In	the	Work	of	Eight	Contemporary	Artists”,	

European	Cultural	Centre	of	Delphi,	Delphi,	Greece

2009 •		“Art	Athina	2009”	(represented	by	Kouros	Gallery – New	
York),	Athens,	Greece	

 •		“35	Artists	for	Democracy”,	Zappeion	Megaron,	Athens,	
Greece

 •		“Autour	du	Cheval”,	Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Paris,	
France

2008 •		Galerie	Jean-Jacques	Dutko,	Paris,	France

2007 •		“Ithaca	Regained”	(curated	by	Irving	Sandler),	Kouros	
Gallery,	New	York,	USA 

2005 •		“Table	Top	Sculptures”,	Kouros	Gallery,	New	York,	USA
 •		“The	Horse	in	Art”,	Gallery	Ekfrasi,	Athens,	Greece	
 •		“Art	Athina	2005”	(represented	by	Kouros	Gallery – New	

York),	Athens,	Greece	

2004 •		“Aux	Frontières	de	l’Héroisme.	Les	Acrites	dans	l’Europe	
Médiévale”,	Musée	Nationale	des	Arts	et	Traditions	
Populaires,	Paris,	France

 •		“Aux	Frontières	de	l’Héroisme.	Les	Acrites	dans	l’Europe	
Médiévale”,	Byzantine	and	Christian	Museum,	Athens,	
Greece

 •		“Kaléidoscope”,	Champs	Élysées,	Paris,	France
 •		“Art	Athina	2004”	(represented	by	Kouros	Gallery – New	

York),	Athens,	Greece	

2003 •		“Art	Athina	2003”	(represented	by	Kouros	Gallery – New	
York),	Athens,	Greece		




