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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΕ ΜΑΥΡΟ – ΑΣΠΡΟ
Φίλοι και καλλιτεχνικοί συνοδοιπόροι, ο
Δημήτρης Καρλαφτόπουλος και ο Παναγιώτης
Καλογιάννης παρουσιάζουν σε ένα δίπτυχο
ατομικών εκθέσεων στη Γκαλερί Vlassis
Art Com, τα αποτελέσματα των εικαστικών
προβληματισμών τους. Ως κοινός τόπος και
χώρος έρευνας και των δύο λειτουργεί το
λινόλεουμ, το προσωπικό όμως ιδίωμα καθενός
είναι ευδιάκριτο, γεγονός που οφείλεται τόσο
στην ιδιοσυγκρασία τους, όσο και στους
τρόπους με τους οποίους αφομοιώνουν
επιδράσεις και πηγές.
Ο Καρλαφτόπουλος έκανε τα πρώτα
του βήματα στη ζωγραφική με το Γιώργο
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Παναγιωτάκη στο Βόλο και προετοιμάστηκε για
την εισαγωγή του στη Σχολή Καλών Τεχνών με
το Μιχάλη Βαμβακάρη, ο οποίος “τον βοήθησε
να συνειδητοποιήσει τη σημασία του σχεδίου”.
Μετά την επιτυχία του στη Θεσσαλονίκη φοίτησε
πρώτα στο Εργαστήριο Ζωγραφικής του
Βαγγέλη Δημητρέα και στη συνέχεια μαθήτευσε
στο Εργαστήριο του Ξενή Σαχίνη για τον οποίο
υποστηρίζει ότι “τον έκανε να αγαπήσει τη
χαρακτική”. Ο Σαχίνης του δίδαξε τις τεχνικές
και τον μύησε στη φιλοσοφία της χαρακτικής
πράξης. Παράλληλα με τις σπουδές του ο
Καρλαφτόπουλος μελέτησε το έργο καλλιτεχνών
όπως στο Γκόγια, ο Σίλε ο Μπρουνόφσκι, ο
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Έσερ, που μπορούν να θεωρηθούν έμμεσοι
δάσκαλοί του. Στον Γκόγια, όπως ο ίδιος
μαρτυρεί, τον γοητεύει η θεατρικότητα και η
αμεσότητα της σύνθεσης, στο Σίλε η γραμμή και η
ελευθερία της φόρμας, στον Άλμπιν Μπρουνόφσκι
το εύρος της φαντασίας, στον Έσερ η τεχνική και
η αντιμετώπιση του υλικού. Στοιχεία από το έργο
αυτών των καλλιτεχνών πέρασαν στις δικές του
συνθέσεις και συντέλεσαν στον εμπλουτισμό της
εικαστικής του γλώσσας. Από το 1998 λειτουργεί
και ο ίδιος ως δάσκαλος στο Εργαστήρι
Χαρακτικής του Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης
διδάσκοντας την τέχνη και τις τεχνικές της
Χαρακτικής σε ενήλικες και παιδιά.
Γνωρίζοντας σε βάθος τις ιδιότητες των υλικών,
ο Καρλαφτόπουλος συνειδητά επέλεξε για τα
προσωπικά του έργα το λινόλεουμ καθώς πιστεύει
ότι “βοηθά στη ανάδειξη της γραμμής και κάνει
το χρώμα να βγαίνει λαμπερό”. Πάνω στη μήτρα
του υλικού με ανεξίτηλους μαρκαδόρους ορίζει το
σχέδιο και στη συνέχεια το χαράζει, ενώ ακολουθεί
το μελάνωμα και το τύπωμα. Ερεθίσματα από
τη καθημερινή ζωή, από κείμενα που διαβάζει,
από θεατρικά έργα που βλέπει, μετουσιώνονται
με φαντασία και χιούμορ σε εικαστικά επεισόδια,
επιλεγμένες σκηνές μιας ιστορίας που παγώνουν
στο χρόνο. Παρά στη θητεία του στη ζωγραφική
και τη γνωριμία του με το χρώμα, περιορίζει τη
χρωματική του κλίμακα στις ποιότητες του μαύρου,
χρησιμοποιώντας ως δεύτερο χρώμα το άσπρο
του χαρτιού. Το μαύρο μελάνι τονίζει τη δύναμη
και την ένταση των όγκων και των γραμμών και σε
συνεργασία με τις αντιθέσεις μαύρου - άσπρου
οργανώνει χώρο εικαστικό που κινείται στο
μεταίχμιο ρεαλισμού και ποίησης.
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Αρκετά νεότερος ο Παναγιώτης Καλογιάννης
έχει ωστόσο και αυτός στο ενεργητικό του
συμμετοχές σε σημαντικές διοργανώσεις
χαρακτικής. Τα πρώτα του εικαστικά ερεθίσματα
δέχθηκε στο Εργαστήριο της Χαρίκλειας
Μυταρά, όπου σύχναζε επί σειρά ετών. Εκεί
ήρθε σε επαφή με το έργο καλλιτεχνών όπως
ο Ρέμπραντ, και γνώρισε τεχνικές, όπως του
κολάζ και του μπατίκ. Η ενθάρρυνση της Μυταρά
συνέβαλε στην απόφασή του Καλογιάννη
να ακολουθήσει σπουδές σε Σχολή Καλών
Τεχνών. Με την εισαγωγή του στη Σχολή της
Θεσσαλονίκης εγγράφεται και φοιτά για ένα
χρόνο στο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Μ.
Θεοφυλακτόπουλου, τον επόμενο χρόνο όμως
μετεγγράφεται στο Εργαστήριο Χαρακτικής και
σπουδάζει με το Μανόλη Γιανναδάκη, τον οποίο
και θεωρεί κύριο δάσκαλό του και καλλιτεχνικό
του πατέρα. Ο Γιανναδάκης τον επηρέασε με την
εικαστική του σκέψη, τη φιλοσοφία του για την
τέχνη και φυσικά το έργο του. Ίσως όμως εξίσου
σημαντικό είναι ότι, όπως ο ίδιος υποστηρίζει,
τοσο ο Γιανναδάκης όσο και ο Ξενής Σαχίνης
“του έμαθαν να δέχεται”.
Ο Καλογιάννης άντλησε στοιχεία εικαστικής
γραφής και από τα έργα καλλιτεχνών όπως ο
Άλμπιν Μπρουνόφσκι, ο Βέλιζαρ Κρίστιτς, ο
Βλαντιμίρ Βελίκοβιτς, ο Σίλε, που παρουσιάζουν
εκδοχές της ανθρώπινης μορφής στην ολότητά
της ή αποσπασματικά, θέμα το οποίο απασχολεί
ιδιαίτερα και τον ίδιο. Πρώτη φορά ζωγράφισε
πορτραίτα για ένα θεατρικό έργο στο μάθημα
της σκηνογραφίας και από τότε το ανθρώπινο
πρόσωπο γίνεται το κύριο πεδίο έρευνάς
του. Με την παρότρυνση του δασκάλου του
επικεντρώθηκε στη απόδοση της ιδέας του
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προσώπου και όχι εικονιστικών λεπτομερειών.
Πάνω στη μήτρα του λινόλεουμ κάνει με μολύβι
το αρχικό σχέδιο και κατόπιν διορθώνει τα
σημεία που τυχόν δεν τον ικανοποιούν, για
να προχωρήσει στη χάραξη, το μελάνωμα
και το τύπωμα. Οι μορφές αποδίδονται από
μνήμης χωρίς τη μεσολάβηση μοντέλου, με
τη χρήση μόνο μαύρου μελανιού, ενώ ως
δεύτερο χρώμα λειτουργεί το άσπρο του
χαρτιού. Με πυκνώσεις και αραιώσεις γραμμών
αποδίδονται συναισθήματα και εκφράσεις,
τονίζονται χειρονομίες και χαρακτηριστικά. Το
μαύρο μελάνι χαρίζει διαφάνειες και τονικές
διαβαθμίσεις, χώρος φανταστικός και χώρος
πραγματικός συνυπάρχουν, ενώ είναι δυνατόν
οι μορφές να συγχωνεύονται με το χώρο ή
αντίθετα, ο χώρος να γεννιέται από τις μορφές.
Με την ποιότητα και την ερευνητική
διάθεση που χαρακτηρίζει το έργο τους ο
Δημήτρης Καρλαφτόπουλος και ο Παναγιώτης
Καλογιάννης τιμούν τους δασκάλους τους και το
περιβάλλον που τους διαμόρφωσε καλλιτεχνικά.
Επιβεβαιώνουν ακόμη, με τον πλέον ευκρινή
τρόπο, ότι η επιλογή συγκεκριμένων υλικών και
των τεχνικών επεξεργασίας τους δεν μπορεί
να είναι αυτοσκοπός, αλλά τα μέσα για να
επιτευχθεί το εικαστικό αποτέλεσμα που θα
φέρει την προσωπική σφραγίδα του χαράκτη.
Αγγελική Σαχίνη
Ιστορικός της Τέχνης, A.I.C.A.
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Ε.. δεν είναι και το τέλος του κόσμου! // 72 x 115 εκ.

Έχει λάβει μέρος στις ακόλουθες εκθέσεις:
1999 «Art conXion» Κέντρο αρχιτεκτονικής ,Θεσσαλονίκη
2000 Καλλιτεχνικό συμπόσιο στην Βρνίτσκα Μπάνια, Σερβία
2001 «5η Μπιενάλε ξηρής χάραξης» ,Ούζιτσε, Σερβία
«5 νέοι χαράκτες», γκαλερί Ειρμός, Θεσσαλονίκη
«Έκθεση φοιτητών Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.», Βελιγράδι, Σερβία
2002 Καλλιτεχνικό συμπόσιο στην Οχρίδα Π.Γ.Δ.Μ.
«Πεδίο δράσης Κόρδα»,Θεσσαλονίκη
«Third level», Γκαλερί Lemon, Αθήνα.
«Έκθεση χαρακτικών μικρής φόρμας», Νις ,Σερβία
2003 «6η Μπιενάλε ξηρής χάραξης» ,Ουζιτσε, Σερβία.
« 6η τριενάλε μικρής φόρμας»,Σαμαλιέ, Γαλλία.
«Η2Ο», γκαλερί Ειρμός, Θεσσαλονίκη.
«7 νέοι χαράκτες», Θάσος.
Καλλιτεχνικό συμπόσιο στο Λέσκοβατς, Σερβία.
«Crossroads 2003», Λέκσαντ , Φινλανδία.
«2η διεθνής Μπιενάλε χαρακτικής μικρής φόρμας», Τέττοβο, Π.Γ.Δ.Μ.
2004 «Νέοι χαράκτες», Γκαλερί Ειρμός, Θεσσαλονίκη.
«Miniprint 2004», Λάχτι, Φινλανδία.
2005 «7η Μπιενάλε ξηρής χάραξης» ,Ουζιτσε, Σερβία
«L’arte e il torchio», Κρεμόνα, Ιταλία.
«1η Διεθνής Τριεναλε Ex-Libris», Λευκάδα.
«3η διεθνής Μπιενάλε χαρακτικής μικρής φόρμας», Τέττοβο, Π.Γ.Δ.Μ.
2006 «Ρέον ύδωρ», Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
«5η Διεθνής Τριεναλε Χαρακτικής», Γκρίζα, Αίγυπτος.
«4η Μπιενάλε φοιτητών Α.Σ.Κ.Τ.Ε.», Κρήτη.
«Έκθεση εργαστηρίου χαρακτικής Α.Π.Θ.»,αίθουσα τέχνης Δήμου
Αθηναίων, Αθήνα.
«7η τριεναλε μικρής φόρμας»,Σαμαλιε, Γαλλία
2007 «Έκθεση εργαστηρίων χαρακτικής»,Ταλλίν, Εσθονία.
«Έκθεση χαρακτικής»,Γκαλερί Αγγέλων Βήμα, Αθήνα.
«Έκθεση χαρακτικής», Γκαλερί Ειρμός , Θεσσαλονίκη.
«Η κρυμμένη διάσταση της χαρακτικής και των τυπωμάτων»,
γκαλερί Red, Αθήνα.
2008 «Be ware of digital prints 2», Κέντρο χαρακτικής Δήμου Νεάπολης,
Θεσσαλονίκη.
«1η Τριεναλε χαρακτικής και τυπωμάτων», Κέντρο χαρακτικής Δήμου
Νεάπολης, Θεσσαλονίκη.
«Έκθεση χαρακτικής», Κρακοβία, Πολωνία.
«10 χρόνια εργαστηρίου χαρακτικής Α.Π.Θ.», ΜΙΕΤ, Θεσσαλονίκη.
2009 «Το άλλο μισό» Γκαλερί Vlasis art com, Θεσσαλονίκη.
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971
Αποφοίτησε από την Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. το 2003
ως ζωγράφος, υπό την διδασκαλία του Βαγγέλη Δημητρέα και παρακολούθησε μαθήματα
χαρακτικής , υπό την διδασκαλία του Ξενή Σαχίνη, στην ίδια σχολή
Από το 1998 διδάσκει χαρακτική στο «Κέντρο χαρακτικής» του Δήμου Νεάπολης, στην
Θεσσαλονίκη.
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Γεννήθηκε το 1983 στη Ρουμανία. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
ΣΠΟΥΔΕΣ
2004-2009 σπουδάζει χαρακτική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Α.Π.Θ. , υπό την διδασκαλία του Μανόλη Γιανναδάκη.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
2008 - «Δημιουργώ άρα υπάρχω», Εικαστικό Πανόραμα στην Ελλάδα 3, Θεσσαλονίκη
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
- 10η Διεθνής έκθεση χαρακτικής Caixanova, Ισπανία-Οουρένσε
- 5η Μπιενάλε των φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας,
Κρήτη
- 1η Τριενάλε χαρακτικής-εκτυπώσεων, Κέντρο Χαρακτικής Ήλιος δήμου Νεάπολης,
Θεσσαλονίκη
- 13η Διεθνής τριενάλε μικρής φόρμας, Πολωνία-Λότζ
- ‘’Ex-Presso’’ 4 νέοι καλλιτέχνες, γκαλερί ΄΄ Παπατζίκου ΄΄ , Βέροια
- 2η Διεθνής τριενάλε Ex Libris, Λευκάδα
- Α.Π.Θ. 10 Χρόνια Εργαστήριο Χαρακτικής, Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ,
Θεσσαλονίκη
2007 - ‘Η Κρυμμένη Διάσταση της Χαρακτικής και των Τυπωμάτων’ Ομαδική έκθεση
φοιτητών του τμήματος χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών,RED gallery, Αθήνα
- 3η Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης Belle Arte Lamia 2007, Λαμία
2006 - «έκθεση χαρακτικών», Ομαδική έκθεση φοιτητών του τμήματος χαρακτικής της
Σχολής Καλών Τεχνών, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
2005 - 1η Διεθνής τριενάλε Ex Libris, Λευκάδα
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
- 2ο Βραβείο για τη συμμετοχή στη 5η Μπιενάλε των φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών
Καλών Τεχνών της Ελλάδας, Κρήτη
- Τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή στη 10η Διεθνής έκθεση χαρακτικής Caixanova,
Ισπανία-Οουρένσε
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Χωρίς τίτλο // 60 x 90 εκ.
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