
 

hermioni  papadopoulou 
vernissage  jeudi  le  30 mai  de 18h à 21h 

en présence de l’artiste  EXPO 30/5 - 29/6 

 

"Η Ερμιόνη Παπαδοπούλου δημιουργεί ένα κλίμα που προκαλεί ψυχοδυναμικές και αισθαντικές διαθέσεις στον θεατή, ο 

οποίος οδηγείται στα κρησφύγετα άγνωστων ιστοριών, καθώς αυτές σχετίζονται με την θάλασσα, τα μυστήρια και τα 

πάθη της, αλλά κυρίως με τους νοερούς της πλόες…" 
Αθηνά Σχινά,  Ιστορικός, Κριτικός Τέχνης 

 

 

"Hermioni Papadopoulou crée une ambiance qui provoque des humeurs psychodynamiques et émouvantes pour le 

spectateur, qui est amené à découvrir les cachettes d’histoires inconnues en relation avec la mer, ses mystères et ses 

passions, mais surtout avec ses voyages imaginaires…" 
Athena Schina, Art Historian and Critic 

    
Kleopatra Liakopoulou                           i n v i t a t i o n  
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HERMIONI PAPADOPOULOU 
 

 

Née à Thessaloniki en 1951 

A étudié l’architecture à la Technische Hochschule Darmstadt (1969 - 1976), au Darmstadt, Allemagne, ainsi que la 

peinture et la sculpture, avec les professeurs Bruno Müller-Linow et Richard Hess. 

A aussi étudié à l’École supérieure des Beaux-arts d'Athènes avec le professeur Chronis Botsoglou (2000-2004). 

Vit et travaille à Athènes. 

 

En 2005 fait sa première exposition individuelle, « Voyageurs du Temps », à la Galerie Aenaon. 

 

Expositions collectives : « 26+4=30 artistes » 

Galerie Aenaon 2005, « Panorama des arts visuels 2005 » 

Galerie Aenaon 2005, Olympic Marine, Lavrion. 

 

2008, Ioannina, Galerie Amymoni. 

Novembre 2011, « Art en Capital », Société des artistes indépendants, Grand palais des Champs-Elysées, Paris. 

Mai 2013,  « Apoplous », Galerie Theorema, Bruxelles. 

                            



 
 



 
 



 
 



 
 



Νοεροί  Πλόεσ 

Προκειμζνου εκφραςτικά να  αποδϊςουν οι ηωγράφοι τισ  αντανακλάςεισ, τισ  λάμψεισ και  τισ χροιζσ     του    φωτόσ    πάνω    ςτισ     επιφάνειεσ 

διαφόρων ποιοτιτων  που επιλζγουν   με βάςθ   τα ςτοιχεία που απαρτίηουν  τα κζματά τουσ, χρθςιμοποιοφν   διάφορεσ  τεχνικζσ και  υλικά.  Ο 

λόγοσ είναι για  να  ςχθματίςουν  μζςα  και  πζρα από τον όποιο εικονιςμό των κεμάτων τουσ, ζνα  πλζγμα διαδρομϊν για  το  βλζμμα, το  οποίο  

ςυχνά  αντίπαραβάλλεται  κι άλλεσ  φορζσ τονίηει τθν υπόγεια γεωμετρία   τθσ    ςφνκεςθσ.   Ουςιϊδθσ    ωςτόςο παράμετροσ    παραμζνει  το   φωσ    

ςυγχωνευμζνο μζςα  από τισ τονικζσ διακυμάνςεισ του χρϊματοσ, προκειμζνου αυτό  να  αναδείξει αναγλυφικότnτεσ, επιπεδότθτεσ, καμπυλϊςεισ 

του χϊρου  και χροιζσ, κακιςτϊντασ  υποβλθτικι  τθν αίςκθςθ του κζματοσ και   όχι   τα   μορφϊματα  απλϊσ   που  το   προςδιορίηουν.  Τισ  

περιςςότερεσ φορζσ οι  ηωγράφοι χρθςιμοποιοφν    το   λάδι    ι  τα   ακρυλικά    και   τα πλαςτικά χρϊματα.  

 Τθν ςθμαςία τθσ  επιλογισ  του υλικοφ, όςον αφορά τθν εικαςτικι  ςφνκεςθ,  πρϊτοσ  ανζδειξε ο κεωρθτικόσ  Semper,  φτάνοντασ  μάλιςτα  να 

γράψει ςτα κείμενά του για τθν αναγκαιότθτα μιασ ''ματεριαλιςτικισ μεταφυςικισ"  και τθν ςπουδαιότατα  παραδοχισ  τθσ  φπαρξισ τθσ ςτα ζργα 

τζχνθσ,  που  απζκτθςαν   με   βάςθ   τισ   δικζσ   του κεωρίεσ και των Σεμπεριανϊν που τισ  ακολοφκθςαν ,    μια   "υλιςτικι"   και   ϋϋαντι-ιδεαλιςτικιϋϋ  

για πρϊτθ φορά παράμετρο. 

Δεν είναι άλλωςτε  πολλά τα  χρόνια που μασ  χωρίηουν από τθν πρωτοβάκμια   άλλοτε προςοχι που δίναμε ςτα αφαιρετικά,  εξπρεςιονιςτικά και  

ϋϋχειρονομιακά ϋϋ ζργα, επικεντρωνόμενοι ςτθν   ϋϋματιζραϋϋ     που ζπαιηε  κυρίαρχο ρόλο ωσ  προσ  τισ  ερμθνευτικζσ  αποκωδικοποιιςεισ  του 

ζργου τζχνθσ.   Η αλικεια  είναι πάντωσ, πωσ από τισ ακραίεσ κζςεισ του Semper μζχρι ςιμερα, ςυνειδθτοποιικθκαν  αρκετζσ   αξίεσ που  αφοροφν  

τθν   τεχνικι    και   τα   υλικά,   τουσ τρόπουσ  χριςθσ  και τθν εκφραςτικότθτά τουσ. 

Η Ερμιόνθ  Παπαδοποφλου  χρθςιμοποιεί ςτα  ζργα τθσ  τθν  ακουαρζλα, γνωςτι  τεχνικι  από τον   19ο αιϊνα   και  τθν  ιμπρεςςιονιςτικι  περίοδο.  

Εκείνο που  ιλξε   και   εξακολουκεί  να   ζλκει   τουσ   ελάχιςτουσ    ςτισ    μζρεσ  μασ    καλλιτζχνεσ  που  τθν  χρθςιμοποιοφν,  είναι  n ςυμπεριφορά 

του ρευςτοφ χρϊματοσ  ςε  ςχζςθ  με  τθν απορροφθτικότθτα  του χαρτιοφ,  n διαφάνεια και  ελαφρότθτα του, κακϊσ και  n  αξιοποίθςθ των  

περιςταςιακϊν  ι  τυχαίων ϋϋευρθμάτων ϋϋ      που  αφινει   κακϊσ    ςτεγνϊνει   το χρϊμα  ςτο χαρτί, μετά  από τθν  "κινθςιολογία" που προαπαιτοφν 

οι επιφάνειζσ του, από τον ίδιο  τον ηωγράφο.   

Με  βάςθ  τθν  ακουαρζλα, ζχουν διαμορφωκεί εξαιρετικά παραςτατικά ζργα, όπωσ εκείνα των παλαιότερων  Επτανιςιων ηωγράφων.  Ζχουμε 

επίςθσ  δει  και  αρκετά  ζργα   που τείνουν  προσ      τθν     αφαίρεςθ,      αξιοποιϊντασ      ςτθν πλειονότθτα    τουσ    τα   γνωρίςματα   αυτοφ    κακ' 

εαυτοφ  του υλικοφ. 

Όςον  αφορά ςτα ζργα  τθσ  Ερμιόνθσ Παπαδοποφλου,  εκείνο που άμεςα  εντοπίηει   κανείσ είναι  ζνασ    ςυνεκτικόσ    δεςμόσ    ανάμεςα   ςτθν  

παραςτατικότθτα   και  ςτθν  αφαίρεςθ,  ςτο  χρϊμα και   ςτθν   χειρονομία,  ςτισ   οπτικζσ  προςλαμβάνουςεσ  από τισ οποίεσ  αποδίδει το κάκε  τθσ 

κζμα και  ςτθν  αιςκαντικι απτότθτα  των επιφανειϊν που το χαρακτθρίηουν. 

 



Δεν  επζλεξε τυχαία το  ςυγκεκριμζνο υλικό θ ηωγράφοσ.  Εςτίαςε  τθν  προςοχι  τθσ  ςτον ελλιμενιςμό  των  ποντοπόρων  πλοίων, 

αλλά  και γενικότερα ςτθν  ηωι  του λιμανιοφ, με  τθν αλμφρα τθσ  κάλαςςασ  να νοτίηει το περιβάλλον,  να ενυδατϊνει  μνιμεσ  και  

επικυμίεσ, κυρίωσ όμωσ  τθν  αίςκθςθ   ελευκερίασ  και  αποκακιλωςθσ  που μεταδίδει  n  μετζωρθ  κατάςταςθ ανάμεςα   ςτθν  ςτεριά   

και  ςτα  νερά,   ςτθν  αναχϊρθςθ  και  ςτθν επιςτροφι, ςτουσ  χρόνουσ των ταξιδιϊν και τθσ ανάπαυλασ,     ςτισ      περιπζτειεσ     των      

πλόων  (πραγματικϊν και φανταςτικϊν) και ςτισ εξαλλοιϊςεισ  τθσ ςκουριάσ, που αντανακλά και παραλλάςςει τισ όψεισ τθσ  ςτουσ 

υπινεμουσ  κυματιςμοφσ  των   γαλινιων  υδάτων.    

Εντυπϊςεισ και  πολυϊνυμεσ  αιςκιςεισ μεταποιεί ςτα ζργα τθσ  n Ερμιόνθ Παπαδοποφλου, επιλζγοντασ  τθν  ακουαρζλα   για    να     

μεταδϊςει   τθν    ςφηευξθ  ανάμεςα ςτο κακοριςτικό και ςτο ακακόριςτο, ςτο ςτακερό και ςτο φευγαλζο, ςτο αναγνωρίςιμο και ςτθν  

ρευςτότθτα   που προκαλεί   με τον  τρόπο  που ςτα ζργα τθσ  παρουςιάηεται. 

Οι ςχεδιαςτικζσ τθσ  ικανότθτεσ είναι αξιοςθμείωτεσ, κάνοντασ τισ  ποςότθτεσ, τισ κζςεισ και  τισ  ποιότθτεσ  των  χρωμάτων τθσ  να  

αποκτοφν  ομιλθτικότθτα και ενάργεια.  Με  το βλζμμα  και τον 

χρωςτιρα  τθσ  αγγίηει τα ςκαριά,  ςαν  να αγγίηει το δζρμα παλαιοντολογικϊν 

όντων μζςα από μια αναμυκολογοφμενθ και εκκωφαντικι ςιωπι. 

Το φωσ επικεντρϊνεται ς 'οριςμζνα ςθμεία αναδεικνφοντασ ςυνκετικζσ αρχζσ κι 

αλλοφ διαχζεται ςτθν ατμόςφαιρα δθμιουργϊντασ τθν ιδιαιτερότθτα ενόσ 

ξεχωριςτοφ κλίματοσ.  Είναι το κλίμα που προκαλεί ψυχοδυναμικζσ και αιςκαντικζσ 

διακζςεισ ςτο κεατι ο οποίοσ οδθγείται ςτα κρθςφφγετα άγνωςτων ιςτοριϊν, κακϊσ αυτζσ ςχετίηονται με τθ κάλαςςα, τα μυςτιρια 

και τα πάκθ τθσ, αλλά κυρίωσ με τουσ νοεροφσ τθσ πλόεσ.  

Οι εγγφτθτεσ, οι αποςτάςεισ, τα περάςματα και  οι  διαφυγζσ,  δθμιουργοφν ςτα  ζργα τθσ  ζνα είδοσ λαβυρίνκου, χωρίσ ωςτόςο  τα 

βαςικά αναγνωριςτικά ςτοιχεία του  κζματοσ να εξοβελίηουν τον ρεαλιςμό.  Απλϊσ τον  μεταμορφϊνουν.  Η παραςτατικότθτα, με  

άλλα  λόγια, λειτουργεί με  όρουσ  αφαίρεςθσ και  αντιςτρόφωσ. Η  χειρονομία  μετατρζπεται ςε  ποιοτικι  υφολογία κι εκείνθ, 

ανάλογα με το βάκοσ πεδίου και τισ κατά τόπουσ  τονικότθτεσ  του  χρϊματοσ,  μεταφζρει  τα γνωρίςματα  μιασ  ενδοςκόπθςθσ.  Γιατί  

με  αφορμι τα  διαφόρων τφπων και  ειδϊν απομαχικά  ςκαριά ςτα    λιμάνια,   n   Ερμιόνθ  Παπαδοποφλου μασ διαμθνφει για τισ 

αναβρφηουςεσ "εικόνεσ" και τισ τροπζσ   διακζςεων  του   υποςυνείδθτου.  Εκεί  που όλα  είναι ρευςτά,  φωτεινά, άλλοτε  κολά  και 

μεταςχθματιηόμενα,  αντανακλϊντασ τον  ίδιο  τον μθχανιςμό  τθσ  αίςκθςθσ, με τθν οποία κάκε  φορά αποκωδικοποιοφμε τθν  

πραγματικότθτα, μζςα   από τα  οικεία,  αλλά  και  τα  ανοίκεια, τα  γνωςτά   αλλά και τα  παράδοξα που μασ  αποκαλφπτονται. 

 

Αθηνά Σχινά 
Ιςτορικόσ, Κριτικόσ  Τζχνθσ 
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