
  



 

 

Athina Hatzi vernissage  jeudi  le  6 novembre  de 18h à 21h 

en présence de l’artiste   EXPO 6.11 –  22.11/14 

 

… "Παρατηρώ ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει στιγμιότυπα που με βιασύνη προσπερνάμε και προσπαθώ να 

φυλακίσω στον καμβά κάθε στιγμή. Να δημιουργήσω αίσθηση σημαντικότητας για κάθε γωνιά και εικόνα του χώρου 

που μας περικλείει.  Να δημιουργήσω αίσθηση ανάμνησης για την διαδρομή μας στην πόλη.  Την πόλη που υπάρχει 

και χάνεται, που μεταμορφώνεται και καθορίζει την ζωή μας" .   

Αθηνά Χατζή 

 

… "J'observe un monde en constante évolution, des moments uniques qui nous échappent.  Ainsi,  je tente de 

capturer chaque instant sur la toile, de créer une sensation d'importance pour chaque recoin et image de 

l'espace qui nous entoure, de créer enfin la sensation du souvenir de nos parcours dans la ville. La ville qui existe, 

qui s'efface et qui se transforme en définissant notre vie. 

"Athina Hatzi 
i n v i t a t i o n                                                                                           
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ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗ  - ATHINA HATZI 
 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ακολούθησε σπουδές design στο College for the Distributive 

Trades στο Λονδίνο, όπου μετά την αποφοίτησή της παρέμεινε εργαζόμενη ως 

σύμβουλος στους τομείς textile design και interior design. 

Στην Ελλάδα σπούδασε  ζωγραφική στη Σχολή Βακαλό – εργαστήρι Νικόλα Κληρονόμου – και αποφοίτησε με άριστα. 

Έργα της έχουν επιλεγεί από την ATHENS VOICE.  Διακρίθηκε η συμμετοχή της στο Art Contest  της DIELPISFORMULA1.  

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε 8 ατομικές και 25 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Born in Athens. Studied interior design at the College for the Distributive Trades, London, U.K. Following, she founded 

Material Force Limited (MFL), a London based consultancy specializing in textile design and interior design.  

Back in Greece, she attended Vakalo School of Art and Desing, studying painting (workshop of N. Klironomos), 

engraving and stage design and graduated with merit. Her works have been selected by the weekly ATHENS 

VOICE magazine. She participated with distinction at the DIELPISFORMULA1 Art Contest. 

She has presented her work in 8 solo and 25 group exhibitions, home and abroad. 


