


 

 

VERNISSAGE  jeudi  le  23.04. 2015   

de 18h à 21h en présence de  l’artiste       
nikos oikonomidis 

 
“…Tο προσωπικό στοίχημα του Νίκου Οικονομίδη ήταν δύσκολο όσο και σημαντικό. Αγγιξε -σχεδόν- τα όρια 

του υπαρξιακού. Η ποίηση τον διαποτίζει, τον διακατέχει ολόκληρο.  Είναι ζωγράφος που χρειάζεται τον λόγο 

τον ποιητικό, τον συνταιριάζει στην τέχνη του”.  

Λήδα Παναγιωτοπούλου, Φιλόλογος-συγγραφέας. 

 
"...Le défi personnel de Nikos Oikonomidis était à la fois difficile et important.  Il a - presque - touché les limites 

de l’existentiel. La poésie l’a saturé, elle imprègne son ensemble. Il est un peintre qui a besoin du discours 

poétique, le fait combiner dans son art ".  

Leda Panagiotopoulou, Philologue-écrivain.   
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Βιβλιοπαρουσίαση       Κυριακή  26.04.2015            
‘Στίχοι στο καβαλέτο’   (Poésie sur la toile)   

nikos oikonomidis 

 
H Αίθουσα Τέχνης THEOREMA και οι Εκδόσεις « Τέχνης Οίστρος » σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του 

ζωγράφου ΝΝίίκκοουυ  ΟΟιικκοοννοομμίίδδηη,,  ""ΣΣΤΤΙΙΧΧΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΕΕΤΤΟΟ"",,    ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2266  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22001155,,  σσττιιςς  1177  ::0000.     

Στο πρωτότυπο και μοναδικό αυτό λεύκωμα  ανθολογούνται 117 ποιήματα και "συνομιλούν" με 117 έργα ζωγραφικής. 

Για το ταξίδι του καλλιτέχνη μέσα στην ποίηση θα μιλήσουν ο Ν. Οικονομίδης και ο ΣΣππύύρροοςς  ΜΜοοσσκκααχχλλααϊϊδδήήςς, μαθηματικός. 

Στο συντονισμό της εκδήλωσης και στην απαγγελία ποιημάτων, ο καλλιτεχνικός επιμελητής της Γκαλερί  Θεώρημα και 

αρθρογράφος ΓΓιιώώρργγοοςς  ΓΓιιοούύππηηςς.    

 
Galerie THEOREMA et la maison d’éditions "Art Oistros" vous invitent à la présentation du livre du peintre NNiikkooss  

OOiikkoonnoommiiddiiss,,  ««  PPooééssiiee  ssuurr  llaa  ttooiillee  »»,,  llee  ddiimmaanncchhee  2266  AAvvrriill  22001155,,  àà  1177hh0000. Cette  anthologie originale et unique est 

composée  de 117 poèmes en dialogue avec 117 peintures.  N. Oikonomidis  et  le mathématicien  SS..  MMoosskkaacchhllaaïïddiiss  nous 

présenteront le voyage de l'artiste dans la poésie.  A la coordination de l'événement et à la récitation des poèmes, le 

chroniqueur et administrateur artistique de la Galerie THEOREMA GGeeoorrggeess  YYoouuppiiss. 
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ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ    - NIKOS OIKONOMIDIS  
 

 

Γεννήθηκε το 1953, στον Πειραιά. Σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήρι του Γ. Βογιατζή και στην Αγγλία  (στο 

Μπρίστολ - Filton Technical College και στο Λονδίνο – Slade School of Fine Arts).  Έχει πραγματοποιήσει, μέχρι τώρα, 

20 ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Βέλγιο.  Έχει εκδώσει 2 βιβλία : 1. ΚΙΤΡΙΝΟ και 

ΜΑΥΡΟ, η ομάδα της Α.Ε.Κ.  και  2. ΣΤΙΧΟΙ στο ΚΑΒΑΛΕΤΟ,  ζωγραφική σε ποιήματα 9 Ελλήνων ποιητών και έχει 

φιλοτεχνήσει εξώφυλλα και παιδικά βιβλία.  Ζει και εργάζεται στο Χαλάνδρι Αττικής.  

 

Né en 1953 au Pirée. Il a étudié la peinture à l'atelier de Υ. Vogiatzis et en Angleterre (à Bristol - Filton Technical 

College  et à Londres - Slade School of Fine Arts). Il a fait, jusqu'à présent, 20 expositions individuelles et nombreuses 

participations à des expositions collectives en Grèce, à Chypre, en Angleterre et en Belgique. Il a publié deux 

livres: 1. Jaune et Noir, l'équipe de l'AEK et 2. « Poésie sur la toile », peinture sur les  poèmes des neuf poètes grecs et 

il a peint des couvertures de livres et des illustrations de livres  pour enfants. Vit et travaille à Halandri, Attique. 

 

www.nikosoikonomidis.com        noikonomid@gmail.com 
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