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ΜΑΓΔΑ ΑΣΤΕΡΗ / MAGDA ASTERI

Εδώ υπάρχει µια σύγχρονη προσέγγιση στη ζωγραφική: η χρήση 
των χρωµάτων µε τη δική τους εγγενή αξία. Είναι µια µορφή τέχνης 
που εδράζεται σε µια ρέουσα εντύπωση, η οποία ακυρώνει οποια-
δήποτε διερώτηση για το τι ακριβώς υποτίθεται ότι είναι και οδηγεί το 
µάτι σε µια διαδροµή συσχετισµών – πέρα από τα µέσα µε τα οποία 
πραγµατώνεται. Η ένταση των χρωµάτων ακολουθεί την εσωτερική 
έκρηξη και τον τρόπο της δηµιουργού να γιορτάζει την ευφορία της 
τονικότητας, σε αντιπαραβολή µε το άτονο περιβάλλον. Χωρίς σαφή 
εντύπωση των τριών διαστάσεων, και χωρίς προφανείς παραστατικές 
απεικονίσεις, η πινελιά της εκφράζει ένα παράξενο βάθος, αρκετό 
από µόνο του να υποστηρίξει εσώτερες αντιδράσεις. Ωστόσο, πά-
ντα µε εµφανή την πρόθεση να κάνει τα σχήµατα και τα χρώµατα 
να αλληλεπιδρούν έτσι ώστε να επιφέρουν µια εκπλήσσουσα και 
ανυψωτική αίσθηση.

Ρόης Παπαγγέλου, Λογοτέχνης

Here there is a contemporary approach to painting: the handling of 
colour for its own intrinsic value. It is a form of art that rests on a 
fluid impression, which annuls any wondering on precisely what it is 
supposed to be; and leads the eye to a path of associations – beyond 
the means by which it is realized. The intensity of the colours follows 
the implosion and the manner of her to celebrate the euphoria of 
tonality vis-à-vis the plain environment. With no clear impression 
of the three-dimensions, and lacking obvious figurative images, 
her brushwork is propped by a strange depth, sufficient in itself 
to capture inner reactions. Yet always with evident the intention 
to make the shapes and colours to interact so as to bring about a 
surprising and uplifting feeling. 

Rois Papaggelou, Litterateur

Η Μάγδα Αστέρη γεννήθηκε στον Βόλο το 1950. 
Πήρε πτυχίο ζωγραφικής από την Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 1997, µε 
καθηγητές τούς Δ. Κοκκινίδη και Δ. Μυταρά, ενώ 
έκανε 2 χρόνια χαρακτική µε τον καθηγητή Ν. 
Παπαδάκη. Έχει πραγµατοποιήσει 10 ατοµικές 
εκθέσεις σε Αθήνα, Βόλο, Λάρισα, Μολφέττα, 
Ποτέντζα, Μπάρι και έχει συµµετάσχει σε πολ-
λές οµαδικές σε Αθήνα, Βόλο, Μιλάνο, Νέα 
Υόρκη, Μπάρι, Φλωρεντία, Βενετία, Σποτόρνο, 
Μολφέττα, Αβελλίνο, Μαρατέα, Δαµασκό και 
Συρακούσες. Έχει λάβει µέρος σε συµπόσια ζω-
γραφικής στην Ιταλία και την Πολωνία. Έργα της 
βρίσκονται σε ιδιωτικές και δηµόσιες συλλογές 
σε Ελλάδα, Ιταλία και Αγγλία. Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα.

Magda Asteri was born in Volos in 1950. She 
received a Diploma in Painting from the Athens 
School of Fine Arts in 1997, under professors 
D. Kokkinidis and D. Mytaras, while she stud-
ied engraving for 2 years with professor N. 
Papadakis. She has presented her work in 10 
personal exhibitions in Athens, Volos, Larissa, 
Molfetta, Potenza, Bari and she has participated 
in group exhibitions in Athens, Volos, Milan, 
New York, Bari, Florence, Venice, Spotorno, 
Molfetta, Avellino, Maratea, Damascus and 
Syracuse. She has taken part in painting sym-
posiums in Italy and Poland. Artworks of her 
can be found in private and public collections in 
Greece, Italy and England. She lives and works 
in Athens.

Πνοή, ακρυλικά σε µουσαµά, 80 x 85 εκ. / Breeze, acrylics on canvas, 80 x 85 cm
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ΜΑΓΔΑ ΑΣΤΕΡΗ / MAGDA ASTERI

Πέταγµα, ακρυλικά σε µουσαµά, 40 x 40 εκ. / Flying, acrylics on canvas, 40 x 40 cm Έναυσµα, ακρυλικά σε µουσαµά, 80 x 60 εκ. / Trigger, acrylics on canvas, 80 x 60 cm
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Ο Αριστοµένης Κατσούλας γεννήθηκε το 1955 
στον Πύργο Τριφυλίας Μεσσηνίας όπου και έζησε 
έως το 1968, οπότε και µετακόµισε στην Αθήνα. 
Το 1972 γράφτηκε στο εργαστήριο Τέχνης Ε. ΒΑ-

ΚΑΛΟ. Αποφοίτησε το 1976 οπότε και έφυγε για 
την Ιταλία όπου γράφτηκε στην Aκαδηµία Καλών 
Τεχνών της Perugia (ACCADEMIA DI BELLE ARTI PI-

ETRO VANUCCI) στα τµήµατα ζωγραφικής, χαρα-
κτικής και φωτογραφίας, ενώ παρακολούθησε 
για δύο χρόνια και το τµήµα γλυπτικής. Από το 
1979 ζωγραφίζει και κατασκευάζει συµµετέχο-
ντας σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχει φιλοτεχνήσει τα εξώφυλλα δίσκων και CDs 
Ελλήνων καλλιτεχνών και έχει εικονογραφήσει 
πολλές ποιητικές συλλογές. Από το 1986 µέχρι 
και τη συνταξιοδότησή του υπηρέτησε ως καθη-
γητής στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έργα του 
υπάρχουν σε δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Aristomenis Katsoulas was born in 1955 in 
Pyrgos Trifilias in Messina, Greece, where he 
resided until 1968. From there he moved to Ath-
ens. In 1972 he registered for the Art School 
E. BAKALO and in 1976 successfully completed 
his studies. During the same year he went 
to Perugia, Italy and began his studies at the 
Art Academy (ACADEMY OF BELLE ARTE PIETRO 

VANUCCI) with the subjects of painting, engrav-
ing and photography. He also attended courses 
in the subject of sculpture for 2 years. Since 
1979, he has painted and exhibited his work 
both in Greece and abroad. He has painted the 
album covers and CDs of Greek artists and has 
illustrated several books of poetry. From 1986 
until his retirement he served as a teacher in 
Secondary Education. His works are in public 
and private collections in Greece and abroad.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ / ARISTOMENIS KATSOULAS

Η δουλειά του Αριστοµένη Κατσούλα αποτελείται από έργα που µε 
γραφικότητα, αναδεικνύουν ένα διηγηµατικό υλικό το οποίο παίρνει 
τα ερεθίσµατα από σύνθετες έρευνες που έγιναν από τα ακούσµατα 
της αντήχησης και του µυστηρίου των πραγµάτων πάνω στο προσω-
πικό γίγνεσθαι, εξιστορηµένες πάντα σε µία γλώσσα που βρίσκει τις 
ρίζες της σε έναν εξπρεσιονισµό ξανα-επισκέψιµο µε πρωτότυπο και 
υποβλητικό τρόπο. Ζωγραφική κίνηση ευαίσθητη, δυνατή, κοµψή 
που ζει από πλατιά χρωµατικά πεδία που επικαλούνται βεβαίως, οι 
ενδεδειγµένες αποκλίνουσες αλχηµείες, όµως, σε πρωτότυπα σχήµα-
τα και γεµάτα από βαθιές ιδέες που ξεδιπλώνονται σε ένα διάβασµα 
µε µέτρο του ζωγραφικού χώρου που ζει σε έναν ρυθµό συνθετικό, 
ευρύ και γρήγορο, όπου κυριαρχεί µία διάσταση διαισθητική-αφη-
γηµατική, η οποία επισκιάζει εκείνο το θραύσµα της πραγµατικότητας 
που πολλές φορές µας τυχαίνει να κατανοήσουµε και που δίνει νόηµα 
στην ύπαρξη µας.

Lidia Pizzo, Ιστορικός τέχνης

The work of Aristomenis Katsoulas consists of projects with charm 
highlights and a narrative material that gets stimuli from complex 
researches done by the sounds of resonance and the mystery of 
the things on the personnel affairs, always recounted in a language 
that finds its roots in an expressionism re-visited with original and 
evocative way. Painting motion sensitive, powerful, elegant living 
from wide color fields that rely, of course, the appropriate divergent 
alchemy, but in original shapes and full of profound ideas unfold in 
a study with measure of the pictorial space that lives at a pace syn-
thetic, wide and fast, dominated intuitive one-narrative dimension 
which overshadows that fragment of reality that we often happen 
to understand and gives meaning to our existence.

Lidia Pizzo, Art Historian

Χωρίς τίτλο, κολλάζ, µικτή τεχνική, 30 x 24 εκ. / Untitlted, collage, mixed media, 30 x 24 cm
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ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ / ARISTOMENIS KATSOULAS

Σύνθεση 1, µικτή τεχνική, 30 x 30 εκ. / Composition 1, mixed media, 30 x 30 cm Σύνθεση 2, µικτή τεχνική, 30 x 30 εκ. / Composition 2, mixed media, 30 x 30 cm
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Ο Giovanni Albino γεννήθηκε στο Φερρατσάνο 
της Ιταλίας. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο 
“La Sapienza” της Ρώµης. Η πρώτη επαφή του 
µε την Ελλάδα έγινε το 1972. Γοητευµένος από τις 
οµορφιές της αποφάσισε τη µόνιµη διαµονή του 
πλέον σε αυτή τη χώρα. Τα τελευταία 20 χρόνια 
ασχολείται µε τη γλυπτική και τη ζωγραφική. 
Η δεκατετράχρονη παραµονή του στη Ζαγορά 
Πηλίου τον ενέπνευσε να ασχοληθεί µε την ζω-
γραφική και την ξυλογλυπτική ενώ ευνόησε το 
έργο του στην ξυλογλυπτική από άποψη ευκο-
λότερης εύρεσης υλικού. Λόγω του ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος που τρέφει για τη φύση και το 
περιβάλλον, έχει οργανώσει και συµµετάσχει 
σε σχετικές εκθέσεις την περίοδο 2014-2015 
µε θέµα «Ανακύκλωση στην τέχνη», οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ρώµη, τον Βόλο και τη 
Λάρισα. Είναι µέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών 
Κεντρικής Ελλάδας.

Giovanni Albino was born in Ferrazzano of Italy. 
He studied medicine at the University “La Sa-
pienza” of Rome. The first contact with Greece 
occurred in 1972. Attracted by its beauty he 
decided to permanently reside in this country. 
The last 20 years he has dealt with sculpture 
and painting. His staying in Zagora for 14 years 
inspired him to engage in paining and wood 
carving and helped him in his wood carving 
in terms of ease of finding the material. With 
a strong interest in the environment, he or-
ganized and participated in exhibitions in the 
period 2014-2015, on “Recycling in art”, held in 
Rome, Volos and Larissa. He is a member of the 
Central Greece’s Society of Artists.

GIOVANNI ALBINO

Φιγούρες που διακλαδώνονται στο χώρο και ζωντανεύουν µορφές 
αέρινες. Ακουµπισµένες σε µια βάση µαρµάρινη ή ξύλινη, οι ξύλινες 
φιγούρες του Αλµπίνο µιλούν και διηγούνται ιστορίες και προσωπι-
κότητες που φυλακίστηκαν εκείνη τη στιγµή για πάντα, σ’ εκείνο το 
αιώνια παρόν που ουσιαστικά µας παρουσιάζει η τέχνη. Φύση, που 
ο καλλιτέχνης υπογραµµίζει µε µια ελάχιστη παρέµβαση, τονίζοντας 
τους κορµούς και τις καµπύλες γραµµές που όταν βρίσκονταν κάτω 
από το έδαφος, έψαχναν για νερό και τροφή. Οι ρίζες που απορροφούν 
τους χυµούς από το έδαφος είναι τώρα ορατές και απλώνονται προς 
τον ουρανό σαν κέρατα ζώων. «Συνήθως είναι το ξύλο που βρίσκεις 
που σε εντυπωσιάζει», λέει ο Αλµπίνο. «Όταν περπατώντας δω κάποιο 
κοµµάτι ξύλου, αρχίζω να το δουλεύω στο µυαλό µου: σκέφτοµαι τι 
µπορώ να κάνω µε αυτό, τι να βγάλω και τι να προσθέσω. Κατόπιν 
το παίρνω στο σπίτι όπου το κρατάω µέχρι να το διαµορφώσω. Μόλις 
ωριµάσει η ιδέα, τα χέρια πάνε µόνα τους». Η επέµβαση του καλλιτέχνη 
είναι πάντα ανεπαίσθητη. Συχνά, δεν µπορεί να κάνει και πολλά: το 
ξύλο παρουσιάζει ήδη µια διάσταση την οποία ο καλλιτέχνης διαπλάθει, 
ελευθερώνοντας την ψυχή της.

Anna Amentolaggina, Διευθύντρια Ιταλικού Ινστιτούτου Σόφιας

Figures that branch off into the space and revive airy forms. Resting 
on a marble or wooden base, Albino’s wooden figures speak out and 
narrate stories and personalities which were captured in that mo-
ment for ever, in that eternal present which art essentially presents. 
Nature which the artist underlines with a minimum of intervention 
emphasizing the trunks and the curved lines which, being under the 
soil, craved for food and water. The roots which absorbed the juices 
from the soil are now visible and stretch out towards the sky like a 
horns of animals. Albino himself says: “Ordinarily, the piece of wood 
which you find is what surprises you. As I stroll about, when I spot a 
piece of wood, I begin to work it in my mind, pondering what I may do 
with it, what to add and what to subtract. Then, I take it home where 
I keep it till I envisage its form. As soon as the idea is ripe, the hands 
move on their own”. The artist’s intervention is always imperceptible. 
Sometimes, he can do very little: the piece of wood already presents a 
dimension which the artist forms out, freeing its soul.

Anna Amentolaggina, Director of the Italian Institute of Sofia
Αρπαγή, ξυλόγλυπτο, 62 εκ. / Rapine, woodcut, 62 cm
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GIOVANNI ALBINO

Κοιµωµένη, ξυλόγλυπτο, 35 εκ. / Sleeper, woodcut, 35 cmΑκροφίγουρο, ξυλόγλυπτο, 55 εκ. / Figure-head, woodcut, 55 cm
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Ο Pasquale Guastamacchia γεννήθηκε στο Τερ-
λίτσι (Μπάρι) και είναι ζωγράφος και γλύπτης. 
Αποφοίτησε το 1973 από την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Ρώµης µε καθηγητή τον Ve-
nanzo Crocetti. Έχει συµµετάσχει και κερδίσει σε 
εθνικούς και κρατικούς διαγωνισµούς για έργα 
ζωγραφικής και γλυπτικής στις πόλεις Λέτσε, 
Βιτέρµπο, Φρυσινόνε, Βελλέτρι (Λατσιο). Έχει 
φιλοτεχνήσει έργα για οργανισµούς και προτο-
µές επιφανών πολιτών σε µπρούντζο. Έργα του 
έχουν εκτεθεί σε Ιταλία, Ελλάδα, Τόκιο και Νέα 
Υόρκη. Ζει και εργάζεται στο Τερλίτσι (Μπάρι).

Pasquale Guastamacchia was born in Teer-
litsi (Bari) and he is a painter and sculptor. He 
graduated in 1973 from the Fine Arts School of 
Rome under professor Venanzo Crocetti. He 
has participated and won in national and state 
competitions for paintings and sculptures in 
the cities of Lecce, Viterbo, Frysinone, Velletri 
(Lazio). He has provided works for organiza-
tions and busts of prominent citizens in bronze. 
He has exhibited his work in Italy, Greece, Tokyo 
and New York. He lives and works in Terlitsi 
(Bari).

PASQUALE GUASTAMACCHIA

Θραύσµατα ουρανού τα οποία µάντεις και προφήτες επισηµαίνουν µε 
ραβδί, µε σηκωµένα τα χέρια, πλαισιώνοντας έτσι και νοηµατοδοτώ-
ντας ό,τι για τους άλλους είναι απλά ένα κενό. Μια αδιανόητη κίνηση, 
ιδιαίτερα σε µια εποχή όπως αυτή εδώ, όπου η αναπαράσταση –η 
πληρότητα των σχηµάτων που προορίζονται να αναδυθούν και να 
καταναλωθούν– έχει γίνει υποχρεωτική, και ο υπαινιγµός δεν είναι 
πιά αποδεκτός. Πειραµατιζόµενος µε γωνίες, δοκιµάζοντας τροχιές, 
διασπώντας το χρώµα ξανά και ξανά για να αυξηθεί η διαύγεια του 
οράµατος. Αλλά το όραµα ποιου πράγµατος; Μια βέβηλη άσκηση, 
πράγµατι, χωρίς προσδοκίες. Κινείται µέσα από φανταστικές ζώνες οι 
οποίες, ωστόσο, είναι απογυµνωµένες από σύµβολα, αλληγορίες, πε-
πρωµένο. Εδώ υπάρχει απλά µια ζωτικότητα συνεχώς µεταβαλλόµε-
νων ουρανών, χωρίς αστερισµούς, χωρίς ζωδιακά σήµατα. Η επιµονή 
στις οριζόντιες γραµµές, στις καµπύλες της γης –τοπία θεωρούµενα ως 
η αυγή της γης– µοιάζει διαχρονική και στοιχειώδης. Συντεταγµένα 
µοτίβα καθηλωµένα στο µεταίχµιο τού χάους και της τάξης.

Marco Di Capua, Κριτικός τέχνης
  
Fragments of sky that soothsayers and prophets marked out with 
a stick, arms raised, framing and thus giving meaning to what for 
others is simply a void. An unthinkable gesture, particularly in an age 
like the present one in which representation – the fullness of forms 
destined to emerge and be consumed – has become obligatory, 
where evocation is no longer acceptable. Τrying out angles, testing 
trajectories, shattering the colour again and again, as if to increase 
the lucidity of the vision. But the vision of what? A profane exercise, 
indeed, without expectations. It moves through fantastic zones which 
are nevertheless stripped of symbol, allegory, destiny. Here there 
is simply a vitality of ever-changing skies, without constellations, 
without zodiac signs. The insistence on horizontal lines, on the 
earth’s contours – landscapes seen as the earth’s dawn - seems 
timeless and elemental. Compositional patterns being transfixed 
between chaos and order.

Marco Di Capua, Art Critic

Χωρίς τίτλο, λάδι και κιµωλία σε ξύλο, 50 x 70 εκ. / Untitled, oil and chalk on wood board, 50 x 70 cm
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PASQUALE GUASTAMACCHIA

Χωρίς τίτλο, λάδι και κιµωλία σε ξύλο, 70 x 90 εκ. / Untitled, oil and chalk on wood board, 70 x 90 cm Χωρίς τίτλο, λάδι και κιµωλία σε ξύλο, 50 x 75 εκ. / Untitled, oil and chalk on wood board, 50 x 75 cm
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Ο Edoardo Iaccheo κινείται στον καµβά σχεδόν 50 χρόνια, µε βαθιά 
γνώση του χρώµατος και µε θέµατα πού αφορούν την ύπαρξη, την 
πολιτική συµµετοχή, τον πόνο, την απελπισία, το ευάλωτο του αν-
θρώπου. Η γλώσσα του πηγάζει από τα ταξίδια του και την εµπειρία 
που απέκτησε από την επαφή του µε την Βενετσιάνικη παράδοση τού 
16ου αιώνα, οπαδός και κληρονόµος της. Η Βερόνα και η Βενετία, 
πόλεις µε κοµψότητα και ροµαντισµό, ο οποίος υπάρχει και στα έργα 
του, µέσα από µια σηµειολογία φορτισµένη µε δραµατικά στοιχεία. 
Η τέχνη του είναι διάλογος µε τη συνείδηση και την εσωτερικότητα. 
Όπως λέει ο ίδιος, «Ο καλλιτέχνης οφείλει να µεταφέρει στον καµβά τις 
εµπειρίες του, τη συγκίνησή του, τις σκέψεις του και όχι το τετριµµένο. 
Οφείλει να δίνει χώρο στο ιδιαίτερο. Η τέχνη είναι αντανάκλαση τής 
πραγµατικότητας, εκφράζεται µε διαφορετικό στυλ σε κάθε ιστορική 
στιγµή. Παίρνει αποστάσεις από το παρελθόν και την αναπαραστατική 
παράδοση για να εκφράσει την ιδιαιτερότητα της κάθε εποχής».

Generoso Vella, Ιστορικός τέχνης

Edoardo Iaccheo has been working on the canvas for nearly 50 years, 
with a profound knowledge of the colour and on subjects relating to 
existence, civil involvement, pain, despair, human frailty. His lan-
guage emanates from historic and artistic issues, from his travels 
and the experience he obtained from his contact with the Venetian 
tradition of the 16th century, its follower and inheritor. Venice and 
Verona, towns with elegance and romantic air that is also present 
in his works, through a semiotic charged with dramatic elements. 
His work is a dialogue with his conscious and internality. He himself 
says: “The artist should bring on his canvas his experiences, his 
emotions, his thoughts, not the trivial. He should give space to the 
singular. Art is a reflection of reality; it is expressed in different 
styles at every historic moment. It is detached from the past and 
the representational tradition so as to express the uniqueness of 
each era».

Generoso Vella, Art Historian

Ο Edoardo Iaccheo είναι ζωγράφος, χαράκτης 
και κεραµίστας. Για πολλά χρόνια δίδασκε στο 
Καλλιτεχνικό Λύκειο - Ακαδηµία της Βενετίας 
και στο Ινστιτούτο Τέχνης «Ν. Nanni» της Βερόνας 
και του Αβελλίνο, όπου ζει και εργάζεται. Ασχο-
λήθηκε µε την σκηνογραφία και συνεργάστηκε 
την περίοδο 1972-1982 µε τον σκηνοθέτη Ezio 
Maria Caserta. Το 1974, το εργαστήριο - θέατρό 
τους προσκλήθηκε στην Μπιενάλε της Βενετίας. 
Το 1983 δέχτηκε πρόσκληση να εκθέσει έργα του 
στο Τόκιο, στο πλαίσιο της δράσης «Τέχνη 1983» 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κουλτούρας. Έχει πα-
ρουσιάσει τη δουλειά του σε πολλές ατοµικές 
και οµαδικές εκθέσεις στην Ιταλία, την Ελλάδα 
και την Πολωνία.

Edoardo Iaccheo is a painter, engraver and ce-
ramicist. For many years he has taught at the 
Artistic Lyceum-Academy of Venice and at the 
Art Instiute “N. Nanni” of Verona and at Avellino, 
where he lives and works. He got involved with 
stage design and he co-operated during the 
years 1972-1982 with the director Ezio Maria 
Caserta. In 1974 their studio-theater was invited 
to the Venice Biennale. In 1983 he was invited by 
the European Cultural Centre to exhibit works 
of his in Tokyo within the framework of “Art 
1983”. He has exhibited in many personal and 
group exhibitions in Italy, Greece and Poland.

EDOARDO IACCHEO

Σύννεφο µε παντελόνι, χαρτί, ύφασµα, ακρυλικά σε µουσαµά, 40 x 50 εκ. / Cloud with trousers, paper, fabric, acrylics on canvas, 40 x 50 cm
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EDOARDO IACCHEO

Τοπίο µε φεγγάρι, λάδι σε ξύλο, 64 x 74 εκ. / Landscape with moon, oil on wood board, 64 x 74 cm Αυτοσχεδιασµός 3, χαρτί, λάδι σε ξύλο, 64 x 74 εκ. / Improvisation 3, paper, oil on wood board, 64 x 74 cm
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Το αξιοθαύµαστο στη ζωγραφική του Antonio Laurelli είναι η «τεχνι-
κή» του, µια τεχνική ακριβής, διαυγής, σε άµεση επαφή µε τις ιδέες 
του, τον τρόπο µε τον οποίο ανακαλύπτει και παρουσιάζει το «αντι-
κείµενο», το οποίο και αγαπά. Αυτό όµως παραµένει µυστηριώδες, 
άπιαστο. Υπάρχει στη ζωγραφική του, το βλέπουµε, ένας σουρεαλισµός 
διαυγής, ορθολογικός, δοµικός, διαλειµµατικός. Μια γλώσσα πού 
διατρέχει την ιστορία της ζωγραφικής από τον ύστερο κυβισµό και 
τον εξπρεσιονισµό, και από τη χειρονοµία στο σηµαίνον. Η ζωγραφική 
του προέρχεται από την ιστορία και την παράδοση τού ουµανισµού 
και του διαφωτισµού, σίγουρα επηρεασµένη από τη µηχανή, όπως 
έκαναν οι φουτουριστές, χωρίς ωστόσο τη ροµαντική τους ηχώ. Ένα 
µπόλιασµα µε την µηχανή το οποίο προκάλεσε ωστόσο µια ανησυ-
χητική αλλοίωση του «αντικειµένου». Μια κρίση της παραδοσιακής 
κουλτούρας, την οποία προκαλεί η απόσταση ανάµεσα στην αίσθηση 
και στη σκέψη.

Achille Pace, Εικαστικός καλλιτέχνης - Κριτικός τέχνης

The admirable element in Antonio Laurelli’s painting is his “tech-
nique”, a precise technique, lucid, in direct contact with his ideas, 
and his way to discover and present the “object”, which he adores, 
although it remains mysterious and fleeting. There is in his painting, 
we can see that, a lucid surrealism, rational, structural, intermittent. 
A language that traverses the history of painting from the late cub-
ism and expressionism and from the gesture to the significant. His 
painting stems from history and tradition of humanism and enlight-
enment, most definitely influenced by the machine, as the futurists 
were used to it, but without their romantic echo. An engrafting with 
the machine which produced however a disconcerting distortion of 
the “object”. A crisis of the traditional culture, which is produced by 
the distance between sense and thought. 

Achille Pace, Visual artist - Art critic

O Antonio Laurelli γεννήθηκε στην Ινσέρνια το 
1943. Εργάστηκε ως καθηγητής στο Καλλιτεχνικό 
Λύκειο στο Μπάρι. Έχει κάνει πολλές εκθέσεις 
σε Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Αµερική. Έχει λάβει 
πολλά βραβεία στην Ιταλία, µεταξύ των οποίων 
τα βραβεία “Carlo Levi”, “Noci D’ Oro”, “Concorso 
Nazionale 1996”, και το 1ο διεθνές βραβείο “Fed-
erico II”. Ζει και εργάζεται στο Μπάρι.

Antolnio Laurelli was born in Incernia in 1943. 
He has worked as a teacher at the Artistic 
Lyceum at Bari. He has displayed his work in 
many exhibitions in Italy, France, Greece and 
USA. He has been awarded many times in Italy, 
and some of the most important awards he has 
got are “Carlo Levi”, “Noci D’ Oro”, “Concorso 
Nazionale 1996” and the 1st International award 
“Federico II”. He lives and works in Bari.

ANTONIO LAURELLI

Νυχτερινό, λάδι σε µουσαµά, 40 x 40 εκ. / Nocturnal, oil on canvas, 40 x 40 cm
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ANTONIO LAURELLI

Αλχηµεία, λάδι σε µουσαµά, 40 x 40 εκ. / Alchemy, oil on canvas, 40 x 40 cmΤζαµαρία, λάδι σε µουσαµά, 40 x 40 εκ. / Glass paneling, oil on canvas, 40 x 40 cm
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