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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

Αν και οι χώροι των εικόνων είναι σχεδόν απροσδιόριστοι, εντός τους υπάρχει μια υφέρπουσα δράση, μια αναλαμπή ζωής 

από επιλεκτικές εικόνες μνήμης που, όπως φαίνεται, έχουν καταγραφεί στο υποσυνείδητο και εμφανίζονται πλέον 

μεταλλαγμένες στο τελάρο. Ο χώρος, ο χρόνος και ο μη- χρόνος είναι ό,τι καθορίζει τούτα τα τοπία της Μαρίας Κελαϊδή 

όπου συνυπάρχουν το παρόν με το χθες και πιθανόν κάποιες εικόνες του μέλλοντος. Ό,τι αναπαριστά πάνω στον καμβά η 

ζωγράφος, διακρίνεται από βαθιά αίσθηση ελευθερίας, ποίησης και μαχητικότητας. Με έντεχνη μαεστρία “παντρεύει” τα 

διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιεί (κολάζ, ακρυλικά, λάδια, ντεκολάζ, σπάγγους, οικολογικά χαρτιά), για να συνθέσει τις 

δικές της παλίμψηστες εικόνες,  που έχουν να κάνουν κυρίως με το παρελθόν,   αλλά και με το σήμερα  ή ακόμη  και το 

επικαιρικό τώρα, αφού μερικές από αυτές είναι δανεισμένες από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. 

Πέγκυ Κουνενάκη

Traveling east

Places are not clearly defined but there is an underlying presence of movement, a flash of life weaved from 

memory images which seem to have been registered on the subconscious and appear transformed on the 

canvas. Place, time and timelessness define the landscapes of Maria Kelaidis, where the present co-exists with 

yesterday and perhaps a glimpse of tomorrow. The canvas bristles with a sense of freedom, poetry and fighting

spirit. Various materials and techniques, such as collage, acrylics, oils, decollage, pieces of string and recycled 

paper, are combined with virtuosity, to compose these multi-layer images that refer mainly to the past but also 

to the present and to events which currently occupy the mass media.

Peggy Kounenaki
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Née à Athènes.

Elle a étudié à l'École des Beaux-Arts,  en aillant 

comme professeur Tr. Patraskidis, de 1985 à 1991.

En 1990,  recevant une bourse de la Fondation IKY 

et  dans le cadre d'échanges du programme 

Erasmus,  elle fréquenta l'école des Beaux-Arts 

d'Edimbourg.

Expositions individuelles :  

2012

2010

2006 

2006

2004

2002

2000

1999

1998

1995

1994

1994

Γκαλερί  “Theorema” Βρυξέλες

Αστρολάβος Artlife, Αθήνα

Αίθουσα Τέχνης "Μυλωνογιάννη", Χανιά

Αίθουσα Τέχνης "Άνεμος", Κηφισιά

“Γκαλερί 3” , Αθήνα

Αίθουσα Τέχνης "Μυλωνογιάννη", Χανιά

Αίθουσα Τέχνης "Άνεμος", Κηφισιά

Γκαλερί Δίμιτο, Ρέθυμνο

ESPACE Κρεωνίδης, Αθήνα

Αίθουσα Τέχνης “Άνεμος” Κηφισιά

Γκαλερί "Φαγιούμ", Χανιά

Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα

Expositions collectives principales :

2012

2010

2006

2004

2003

2001

2001

1999 

1997

1995

1995

1995

1994

1994

1994

1993

1991

1990

‘ Ορίζοντες”Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

“Η Τέχνη και ο τόπος” Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

“Εν Μεσογαία 2” Πνευματικό Κέντρο Δήμου Παλλήνης

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων  “100 χρόνια Ζωγραφικής 

από 100 επιλεγμένα έργα της συλλογής του Δήμου ”, Χανιά

Οίκαδε, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ρέθυμνο

ART ATHINA

Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων , Μήνας Εικαστικών Τεχνών 

ΕΠΑΣΚΤ, Αθήνα,

Πέντε Ζωγράφοι από την Ελλάδα, Palais Hirsch, 

Swetzingen, Γερμανία Εικαστικά Δρώμενα, Βίλα 

Κούνδουρου, Χανιά

ΕΠΑΣΚΤ, Αθήνα, Κελαϊδή - Κουναλάκη - Παπαγεωργίου

Γκαλερί Δίμιτο, Ρέθυμνο, Κελαϊδή - Κουναλάκη -

Παπαγεωργίου

Οδησσός, Ουκρανία, Σχολή Καλών Τεχνών

Χανιώτες Ζωγράφοι, Νεώρια, Χανιά

Γκαλερί Δίμιτο, Έκθεση για το Ρέθυμνο,  Ρέθυμνο

Γκαλερί "Μαρία Παπαδοπούλου", Πέντε Νέοι Καλλιτέχνες, 

Aθήνα

Εθνική  Πινακοθήκη, Απόφοιτοι 1990-91

Royal Scottish Academy, Student's Exhibition, Εδιμβούργο…
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