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Ο Άνθρωπος στο Φεγγάρι

Το φεγγάρι διεκδίκησε σημαίνουσα θέση στη 
μυθολογία, τη θρησκεία και τις παραδόσεις, 
την επιστήμη και την τέχνη, τη λογοτεχνία 
και το φαντασιακό όλων των πολιτισμών 
διαχρονικά: από τη Σελήνη –αδελφή του Ήλιου 
που το όνομα της σήμαινε τη «φωτεινή» και 
«λαμπερή» και, πολλές φορές, ταυτιζόταν με 
την Άρτεμη και την Εκάτη– και τη ρωμαϊκή 
Luna έως τις γυναικείες, κατά κύριο λόγο, 
αλλά και αντρικές θεότητες που συνδέονται 
με τη λατρεία του φεγγαριού στις μυθολογίες 
ολόκληρου του κόσμου –από την Αφρική και 
την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την 
προκολομβιανή Αμερική· από τις εκδηλώσεις 
και πράξεις μαγείας στην Αρχαιότητα και τον 
Μεσαίωνα έως τον σεληνιακό δράκοντα (με 
τη μορφή ενός ερπετού με κεφάλι γερακιού) 
των αλχημιστών, την απόκρυφη μελωδία των 
ουράνιων σφαιρών ή τις λαϊκές δοξασίες και 
τελετουργίες, τα παραμύθια και τους θρύλους 
των παραδοσιακών κοινωνιών· και από τις 
παρατηρήσεις των αρχαίων Βαβυλώνιων, 
Αιγυπτίων, Ελλήνων, Ινδών και Κινέζων 
αστρονόμων, τις διατυπώσεις του Αριστοτέλη, 
του Αρχιμήδη, του Σέλευκου, του Αρίσταρχου 
και του Πτολεμαίου σχετικά με το φεγγάρι έως 
τις μελέτες του Κοπέρνικου (Nicolaus 
Copernicus, 1473-1543), του Γαλιλαίου (Galileo 
Galilei, 1564-1642) και του Κέπλερ (Johannes 
Kepler, 1571-1630) που σηματοδοτούν μια νέα 
εποχή επιστημονικής εξερεύνησης.

Το φεγγάρι συνδέθηκε με τη γυναικεία 
υπόσταση και τον γυναικείο βιολογικό 
κύκλο, την υπερχείλιση της θηλυκής 
ενέργειας και της ζωτικότητας, την έκφραση 
της σεξουαλικότητας, τη γονιμότητα, την 
αναπαραγωγή και την καρποφορία, την 
εναλλαγή των εποχών και τη μέτρηση 
του χρόνου (σεληνιακό ημερολόγιο), την 
κυκλική διαδρομή της ζωής, τη γέννηση και 
τον θάνατο, την ασθένεια και την ίαση, την 
ανάσταση και την άνοδο από τον κόσμο των 
νεκρών (ανάλογα με τις διάφορες φάσεις του, 
το γέμισμα και το άδειασμά του), τα φυσικά 
φαινόμενα και τις μεταβολές, τη βροχή και τις 
παλίρροιες, αλλά και τη σκοτεινή, αδιερεύνητη 
και μυστηριώδη πλευρά της ύπαρξης, τη 
μοίρα και το πεπρωμένο. Η σύνδεσή του με τις 
έννοιες της μελαγχολίας και του μυστικισμού, 
του ρομαντισμού και της ευαισθησίας, 

Man on the Moon

The Moon has occupied a prominent place 
in the mythologies, religions and traditions, 
in the sciences and arts, in the literature and 
imaginations of all civilizations since the dawn 
of time: from Selene –the sister of Helios, 
whose name meant “bright” or “brilliant” and 
was often identified with Artemis and Hecate– 
and the Roman Luna, to the mostly (but not 
exclusively) female deities associated with the 
worshiping of the Moon in the world’s mythol-
ogies, from Africa and Europe, to Asia, Oceania 
and pre-Columbian America; from the festivi-
ties and practices of magic in Antiquity and the 
Middle Ages, to the alchemists’ lunar dragon 
(in the form of a serpent with the head of a 
hawk), the apocryphal melody of the celestial 
spheres and folk rituals and beliefs, the fairy-
tales and legends of traditional societies; and 
from the observations of ancient Babylonian, 
Egyptian, Greek, Indian and Chinese 
astronomers, the remarks of Aristotle, 
Archimedes, Seleucus, Aristarchus and Ptolemy 
about the moon, to the studies of Copernicus 
(1473-1543), Galileo (1564-1642) and Kepler 
(1571-1630), ushering a new era of scientific 
exploration.

The moon has been associated with the female 
gender and the female biological cycle, with 
the overflow of feminine energy and vitality, 
with the expression of sexuality, fecundity, 
reproduction and fruition, with the change of 
seasons and the measurement of time (lunar 
calendar), with the cyclical course of life, birth 
and death, with sickness and healing, with 
resurrection and emerging from the world of 
the dead (depending on the moon’s various 
phases, its waxing and waning), with natural 
phenomena and changes, with the rain and 
tides, but also with the dark, unexplored and 
mysterious aspects of existence, of fate and 
destiny. Its association with the concepts of 
melancholy and mysticism, romanticism and 
sensitivity, is yet another important parame-
ter. We need only immerse ourselves in the 
other-worldly, illuminating bright glows of the 
moon’s depictions in the paintings of Caspar 
David Friedrich (1774-1840) to appreciate the 
capital importance of the Moon in the 19th 
century art and literary movement of 

ορίζει μια ακόμη σημαντική παράμετρο. 
Αρκεί να βυθιστούμε στις απόκοσμες και 
αποκαλυπτικές φωτεινές λάμψεις των 
απεικονίσεων της σελήνης στις ζωγραφικές 
συνθέσεις του Caspar David Friedrich (1774-
1840) για να κατανοήσουμε την πρωταρχική 
σημασία του φεγγαριού στην τέχνη και τη 
λογοτεχνία του κινήματος του Ρομαντισμού 
τον 19ο αιώνα, που συνόψισε, διαμόρφωσε 
και επέβαλε ως παρακαταθήκη μια ολόκληρη 
αισθητική προσέγγιση και ερμηνευτική 
συνθήκη.

Τα χιμαιρικά, ουτοπικά ταξίδια στο φεγγάρι 
αποτελούν ξεχωριστή ενότητα: από την 
Αληθινή Ιστορία του Λουκιανού (120-180 
μ.Χ.) από τα Σαμόσατα (όπου το πλοίο του 
Οδυσσέα αρπαγμένο από ανεμοστρόβιλο 
ταξιδεύει για επτά ημέρες στο Διάστημα 
για να βρεθεί τελικά στο φεγγάρι, εν μέσω 
ενός πολέμου ανάμεσα στον βασιλιά του 
Φεγγαριού και στον βασιλιά του Ήλιου) έως 
το ταξίδι του Ισπανού τυχοδιώκτη Ντομίνγκο 
Γκονζάλες με μια άμαξα ζεμένη με άγριους 
κύκνους στο βιβλίο Άνθρωπος στο Φεγγάρι του 
Francis Godwin (1562-1633) που παρουσιάζει 
μια ευτυχισμένη ανθρωπότητα να κατακτά μια 
μαγευτική Σελήνη ή την ανακάλυψη ενός νέου 
κόσμου σ’ αυτήν όπως τον φαντάζεται ο John 
Wilkins (1614–1672) ο οποίος περιγράφει τις 
συνθήκες διαβίωσης στη Σελήνη εντοπίζοντας 
ομοιότητες με τη Γη· και από τα κράτη και τις 
αυτοκρατορίες του φεγγαριού του 
Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) 
έως το αναπάντεχο ταξίδι του βαρόνου 
Χανς Πφαάλ στη Σελήνη μ’ ένα αυτοσχέδιο 
αερόστατο που αφηγείται ο Edgar Allan Poe 
(1809-1849) και τα μυθιστορήματα Από τη 
Γη στη Σελήνη (1865) και Γύρω από τη Σελήνη 
(1870) του Jules Verne (1828-1905) και 
Οι πρώτοι άνθρωποι στο Φεγγάρι (1901) του 
H. G. Wells (1866-1946). Πέρα από τις όποιες, 
ευδιάκριτες ή μη, επιρροές και παραπομπές 
τους σε επιστημονικές αναζητήσεις της 
περιόδου συγγραφής τους, όλα αυτά τα 
κείμενα έρχονται να εκφράσουν, συνειδητά 
ή ασυνείδητα, το προαιώνιο όνειρο της 
ανθρωπότητας να πετάξει, να κατοικήσει 
το διάστημα, να κατακτήσει το Σύμπαν, να 
οικειοποιηθεί το Άγνωστο. 

Romanticism, which summarized, shaped and 
bequeathed the powerful legacy of an aesthet-
ic approach and interpretative lens.

Imaginary, utopian journeys to the Moon 
compromise a separate unit: from A True Story 
by Lucian of Samosata (120-180 AD) (in which 
Ulysses’ ship, caught up in a whirlwind, travels 
in space for seven days, before landing on the 
moon, its passengers becoming embroiled in 
the war raging between the king of the Moon 
and the king of the Sun) to the voyage of Span-
ish adventurer Domingo Gonsales in a carriage 
drawn by wild swans in The Man in the Moone 
by Francis Godwin (1562-1633), which shows 
a blissful mankind conquering an enchanting 
moon, or the discovery of a new lunar world 
imagined by John Wilkins (1614-1672), who 
describes the living conditions on the moon 
and identifies similarities with Earth; and from 
The States and Empires of the Moon by Savinien 
de Cyrano de Bergerac (1619-1655) to the 
unexpected journey of baron Hans Pfaall to 
the moon on a makeshift balloon, as narrated 
by Edgar Allan Poe (1809-1849), and the novels 
From the Earth to the Moon (1865) and Around 
the Moon (1870) by Jules Verne (1828-1905) 
or The First Men in the Moon (1901) by H. G. 
Wells (1866-1946). Beyond their discernible or 
underlying influences and references to the 
scientific explorations of their time, all these 
texts expressed, either consciously or uncon-
sciously, the primordial dream of mankind to 
fly, to inhabit space, to conquer the Universe, 
to appropriate the Unknown.



Όλα αυτά τα κείμενα έρχονται να διαπλάσουν 
έναν γοητευτικό μύθο άμεσα συνδεόμενο, 
πολλές φορές, με τις ρίζες καταγωγής του 
ανθρώπου αλλά και την αναζήτηση ενός νέου 
Κήπου της Εδέμ που βρίσκεται «εκεί έξω». 
Στη συνοπτική παρουσίαση ενός τέτοιου 
θέματος, είναι αδύνατο να παραβλέψουμε δύο 
εμβληματικές κινηματογραφικές δημιουργίες: 
Ταξίδι στη Σελήνη (1902) του Georges Méliès 
(1861-1938) και Γυναίκα στο Φεγγάρι (1929) του 
Fritz Lang (1890–1976).

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, οι ραγδαίες 
τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στους 
τομείς της αεροναυπηγικής, της αστροναυτικής 
και της έρευνας του διαστήματος, ενέπνευσαν 
καλλιτέχνες και επηρέασαν καθοριστικά τις 
εικαστικές τέχνες και, παράλληλα, έδωσαν 
τεράστια ώθηση στο λογοτεχνικό και 
κινηματογραφικό είδος της επιστημονικής 
φαντασίας, οδηγώντας τη δράση όχι πλέον 
στο φεγγάρι, αλλά σε μακρινούς γαλαξίες, σε 
ταξίδια και περιπέτειες στις απώτατες παρυφές 
του Σύμπαντος και ακόμη πιο πέρα.

Το βράδυ της 20ής Ιουλίου 1969, ολόκληρος ο 
κόσμος παρακολουθούσε από την τηλεόραση 
ή το ραδιόφωνο μια κορυφαία στιγμή της 
Ιστορίας του. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν 
έτοιμος να κατέβει από τον Απόλλωνα 11 
(Apollo 11) και να περπατήσει στην επιφάνεια 
της Σελήνης. Το αποτύπωμά του έγινε το 
σύμβολο «ενός τεράστιου άλματος για την 
ανθρωπότητα». Ένας ολόκληρος κύκλος 
έκλεινε και ένας νέος ανοιγόταν, αυτός που 
είχε προορισμό «τα άστρα».

Ο άνθρωπος στο φεγγάρι, περισσότερο 
από μια επετειακή έκθεση, επιχειρεί να 
επικεντρωθεί και να αναδείξει, μ’ έναν 
πρωτότυπο, ευρηματικό και ευφάνταστο 
τρόπο τη σχέση του ανθρώπου με το φεγγάρι. 
Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες δίνουν τη δική 
τους εκδοχή με διαφορετικά μέσα, αναφορές 
και προσεγγίσεις. Το φεγγάρι με τις φάσεις, 
τις εκλείψεις και τις διαφορετικές όψεις του, 
βρίσκεται πάντοτε εκεί, φωτεινή υπόμνηση 
και νοητό σύνορο ενός απροσμέτρητου και 
αχαρτογράφητου Σύμπαντος, πηγή έμπνευσης 
και ισχυρή αντανάκλαση συναισθηματικών 
και ψυχικών καταστάσεων και διαθέσεων, 
διαχρονικό σύμβολο που διατηρεί, παρόλη 
την κατάκτηση και την εξερεύνησή του, 
όλες εκείνες τις μαγικές, αρχέγονες και 
μυστηριώδεις δυνάμεις του.

All these texts formulate a charming myth, one 
often associated directly to the very origins 
of mankind, but also to the quest for a new 
Garden of Eden that lies “out there”. Even in 
this brief overview of the subject, we would be 
remiss if we failed to mention two emblemat-
ic films: A Trip to the Moon (1902) by Georges 
Méliès (1861-1938) and Woman in the Moon 
(1929) by Fritz Lang (1890-1976).

From the early 20th century, radical 
technological and scientific developments in 
the fields of aeronautical engineering, astro-
nautics and space exploration, inspired artists 
and had a defining influence on visual arts, 
while also giving a great push to the genre of 
science fiction in both literature and film, with 
the action now moving far from the moon, to 
distant galaxies, in voyages and adventures 
taking place at the edges of the Universe -and 
beyond.

On the night of July 20th, 1969, the entire 
world watched on their TVs and radios a land-
mark event in the history of humanity. The first 
man was ready to disembark Apollo 11 and 
walk on the surface of the Moon. His footprint 
became the symbol of a “giant leap for man-
kind”. A circle had run its course, and a new 
one opened up, one destined for “the stars”.

More than being an anniversary exhibition, 
Man on the Moon attempts to focus on and 
highlight, in an original, inventive and imagi-
native way, the relationship between mankind 
and the moon. Participating artists offer their 
own unique version, using different mediums, 
references and approaches. The moon, with its 
phases, eclipses and different sides, is always 
there, a luminous reminder and imaginary 
border in the endless, uncharted Universe, 
a source of inspiration and captivating 
reflection of our emotional and psychological 
states of being, a timeless symbol that main-
tains, despite its conquest and exploration, all 
its magical, primeval and mysterious powers.

Γιάννης Μπόλης
Ιστορικός της τέχνης

Yannis Bolis
Art Historian

Ένας 
ολόκληρος 
κύκλος έκλεινε 
και ένας νέος 
ανοιγόταν, 
αυτός 
που είχε 
προορισμό 
τα άστρα

A circle had 
run its course, 
and a new one 
opened up, 
one destined 
for the stars
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Γιώργος Αλεξανδρίδης / Giorgos Alexandridis

Χωρίς Τίτλο
2015, κεραμικό, ύψος: 50 εκ.

Untitled
2015, ceramic, height: 50 cm



Αννίτα Αργυροηλιοπούλου / Annita Argyroiliopoulou

Πού; Πότε;, 
2019, μικτή τεχνική, 50x50 εκ.

Where? When?
2019, mixed media, 50x50 cm 



Μιχάλης Αρφαράς / Michalis Arfaras

Νέο Φεγγάρι 
2019, μικτή τεχνική σε χαρακτικό χαρτί, 86x62 εκ.

New Moon
2019, mixed media on engraving paper, 86x62 cm



Ανδρέας Βάης / Andreas Vais

Σεληνιακή Μουσική
2001, χρώματα μεταξιού σε καμβά, 100x100 εκ.

Moon Music
2001, silk paints on canvas, 100x100 cm



Λεωνίδας Βασιλόπουλος / Leonidas Vassilopoulos

Ε! Ψιτ! Υπάρχει πρόβλημα!
2019, φωτογραφία, 30x40 εκ.

Hey! We have problem!
2019, photograph, 30x40 cm



Catherine Bernis

Monade
2019, ίνες από χαρτί, 50x65x50 εκ. 

Monade
2019, paper fibers, 50x65x50 cm



Σπύρος Βερύκιος / Spyros Verykios

Where No Man Has Gone Before
2019, λάδι σε καμβά, 100x110 εκ.

Where No Man Has Gone Before
2019, oil on canvas, 100x110 cm



Ιάκωβος Βολκώβ / Iakovos Volkov

Τάσεις φυγής
2019, εγκατάσταση, ρούχα, διάμετρος: 240 εκ. 

Wanderlust
2019, installation, clothes, diameter: 240 cm



Ανδρέας Βούσουρας / Andreas Voussouras

Χωρίς τίτλο (Rocket-man)
2019, ready made σε φωτεινό κουτί, 49x36x10 εκ.

Untitled (Rocket-man)
2019, ready made in light box, 49x36x10 cm



Ανδρέας Βούσουρας / Andreas Voussouras

Χωρίς τίτλο (Houston, we have a problem)
2019, μικτή τεχνική, 42x32 εκ.

Untitled (Houston, we have a problem)
2019, mixed media, 42x32 cm



Cacao Rocks

Ιούλιος Βερν
2019, ακρυλικά σε καμβά, 100x70 εκ.

Jules Verne
2019, acrylics on canvas, 100x70 cm



Romain Cadilhon

Shadow II
2019, κάρβουνο σε χαρτί επικολλημένο σε ξύλο, 145x100 εκ.

Shadow II
2019, charcoal on paper mounted on wood, 145x100 cm 



Νίκος Γιαβρόπουλος / Nikos Giavropoulos

Black Icarus
2019, βίντεο εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις 

Black Icarus
2019, video installation, dimensions variable



Νίκος Γιαβρόπουλος / Nikos Giavropoulos

Black Icarus
2019



Ιωάννα Γκούμα / Ioanna Gouma

Χωρίς τίτλο
2017, μονοτυπία, σινική μελάνη, ακρυλικά, κολλάζ σε γιαπωνέζικο χαρτί, 147x95 εκ.

Untitled
2017, monotype, ink drawing, acrylics, collage on Japanese paper, 147x95 cm



Κορνήλιος Γραμμένος / Kornelios Grammenos

Κάτοικοι της Σελήνης κατά την διάρκεια του χειμώνα
2000, τεχνητή γούνα, χαρτόνι, λάκα σε δύο κουτιά πλέξιγκλας, 
55x55x58 εκ. (το καθένα)

Residents of the Moon during the winter
2000, faux furs, card-board, enamel on two plexiglas boxes, 
55x55x58 cm (each)



Αλέξανδρος Δημητριάδης / Alexandros Dimitriadis

Moonchild
2019, μολύβι σε χαρτί, 33x24 εκ.

Moonchild
2019, graphite on paper, 33x24 cm



Judith Espinas

Undress the walls to find the moon
2019, γυψοσανίδα και γραφίτης, 120x125 εκ. 

Undress the walls to find the moon
2019, plasterboard and graphite, 120x125 cm



Matthieu Gounelle

Ένα βήμα πιο μακριά
2019, τέμπερα σε καμβά, 30x40 εκ.

One step further
2019, tempera on canvas, 30x40 cm



Δανάη Ιωαννίδου / Danai Ioannidou

We never asked the moon
2017, μαρκαδόρος και στυλό σε χαρτί,  42x29,7 εκ.

We never asked the moon
2017 marker and pen on paper,  42x29,7 cm



Αθηνά Ιωάννου / Athina Ioannou

Μισό Φεγγάρι
2019, έργο-εγκατάσταση στον χώρο (μοναδικό), λινέλαιο σε τσόχα 
και καμβά, ατσαλένιο σχοινί, 230x130 εκ.

Half Moon
2019, space situated work (unique), linseed oil on felt and canvas, 
steel rope, 230x130 cm



Αντιγόνη Καββαθά / Antigoni Kavvatha

Το φεγγάρι πίσω
2019, ακρυλικά σε mylar, 66x91 εκ.

The moon behind
2019, acrylics on mylar, 66x91 cm



Ιορδάνης Καλημεράκης / Jordan Kalimerakis

We’re out looking for astronaut, looking for astronauts...
2019, μικτή τεχνική, πυρογραφία, ξυλομπογιές, σπρέι, διάμετρος: 95 εκ. 

We’re out looking for astronauts, looking for astronauts…
2019, mixed media, pyrography, colored pencils, spray, diameter: 95 cm



Χαράλαμπος Κατσατσίδης /  Haralabos Katsatsidis

4D
2014, λάδι σε καμβά, 66x133 εκ.

4D
2014, oil on canvas, 66x133 cm



Μαρία Κοκκίνη / Maria Kokkini 

Arrived - July 20th, 1969
2019, ξυλογραφία τυπωμένη με το χέρι, 50x60 εκ.

Arrived - July 20th, 1969
2019, woodcut, hand pulled, 50x50 cm



Χρήστος Κούντουρας / Christos Kountouras

Γυναίκα στο Φεγγάρι
2017, μελάνι σε χαρτί, comics, 42x30 εκ. 

Woman on the Moon
2017, ink on paper, comics, 42x30 cm



Νίκος Λαγός / Nikos Lagos

Narrow Path
2016, ακρυλικό χρώμα και μαρκαδόρος σε καμβά, 200x200 εκ.  

Narrow Path
2016, acrylic paint and marker on canvas, 200x200 cm 



Κοσμάς Λιλικάκης / Kosmas Lilikakis

Ασκήσεις αστρικής προβολής
2019, φωτεινό κουτί, διάφορα υλικά της γης, χρώμα, φως, 
διακοσμητικό stencil, 40x40x10 εκ.

Exercises of stellar projection, 
2019, light box, various earth materials, color, light, 
decorative stencil, 40x40x10 cm



Liquifer Systems Group

RegoLight 
2015-2018, βίντεο προβολή 
Project της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος Union‘s Horizon 2020

RegoLight 
2015-2018, video projection
Project under the European Union‘s Horizon 2020 Programme



Αλέξανδρος Μαγκανιώτης / Alexandros Maganiotis

Οι Φύλακες του Χρόνου
2019, ακρυλικά σε πλέξιγκλας και ψηφιακή εκτύπωση επικολλημένη σε αλουμίνιο, 70x100x4 εκ.

The Keepers of Time
2019, acrylics on plexiglas and digital print mounted on aluminum, 70x100x4 cm



Μιχάλης Μανουσάκης / Michalis Manousakis

Στο άδειασμα του Φεγγαριού
2019, ακρυλικά και κάρβουνο σε ξύλο, 184x108,5 εκ.

In the waning of the Moon
2019, acrylics and charcoal on wood, 184x108,5 cm



Δημήτρης Μεράντζας / Dimitris Merantzas

Απόσπασμα Ουρανού / 2
2018, αρχειακή ψηφιακή εκτύπωση (αναπαραγωγή) φωτοχημικής ζωγραφικής, 84x112 εκ.

A Piece of Sky / 2
2018, archival digital print (reproduction) of photo-chemical painting, 84x112 cm



Μανώλης Μπαμπούσης / Manolis Baboussis

Εθνική Αποθήκη Σύγχρονης Τέχνης, Σελήνη
2019, λαδοπαστέλ, κείμενο, φωτογραφία, 140x100 εκ.

National Warehouse of Contemporary Art, Moon
2019, oil pastel, text, photograph, 140x100 cm



Εμμανουήλ Μπιτσάκης / Emmanouil Bitsakis

Πανσέληνος
2003, λάδι σε καμβά, 13x36 εκ.

Full Moon
2003, oil on canvas, 13x36 cm



Μαρία Παναγιώτου / Maria Panagiotou

Χωρίς τίτλο
2019, ακουαρέλα σε χαρτί, 103x70 εκ.

Untitled
2019, watercolor on paper, 103x70 cm



Άρτεμις Παπαδήμα /Artemis Papadima 

Genesis 2018
2005-2018, pvc, νερό, διάμετρος σφαιρών: 75~95 εκ. 

Genesis 2018
2005-2018, pvc, water, diameter of the spheres: 75~95 cm



Νίκος Παπαδημητρίου / Nikos Papadimitriou

«Φθίνων μηνίσκος» - φάση της Σελήνης
2019, μελάνι και άμμος σε χαρτί, 31x41 εκ.

“Waning crescent moon” - Moon phase
2019, ink and sand on paper, 31x41 cm

Σελήνη 1
2019, μελάνια σε χαρτί, 31x41 εκ.

Moon 1
2019, inks on paper, 31x41 cm



Αντώνης Παπαδόπουλος / Antonis Papadopoulos

The yellow man
2019, ακρυλικά μελάνια και εκολίνες σε χαρτί, 108x75 εκ.

The yellow man
2019, acrylic inks and ecoline colors on paper, 108x75 cm



Αντώνης Παπαδόπουλος / Antonis Papadopoulos

Χωρίς τίτλο
2019, μολύβια σε χαρτί, οντουλέ χαρτόνι, ακρυλικές πάστες, ξύλο, πλαστικό, 127x106x40 εκ.

Untitled
2019, pencils on paper, odule cardboard, acrylic modelling pastes, wood, plastic, 127x106x40 cm



Λήδα Παπακωνσταντίνου / Leda Papaconstantinou

Φεγγαρόσπιτο
2019, εγκατάσταση, βίντεο σε μικρό τάμπλετ, φωτογραφίες, κείμενα, ακουστικά και ένα μικρό 
γλυπτό τοίχου, μεταβλητές διαστάσεις

Moonhouse
2019, installation, video on small tablet, photographs, texts and a small wall sculpture, dimensions 
variable
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Ανδρέας Παπαναστασίου / Andreas Papanastasiu 

Ο ανθρώπινος παράγοντας
2019,  προβολή αρχείου gif σε tablet, μεταβλητές διαστάσεις  

The human factor
2019, gif, projection on tablet, dimensions variable 



Κωνσταντίνος Πάτσιος / Konstantinos Patsios

Κάιν και Άβελ
2017, κολλάζ σε καμβά, 80x60 εκ.

Cain and Abel
2017, collage on canvas, 80x60 cm



Άρης Ρουπίνας / Aris Roupinas

The Moon is down
2019, ασπρόμαυρη φωτογραφία, 40x50 εκ.

The Moon is down
2019, B/W photograph, 40x50 cm



Alexandra Roussopoulos

Σφαίρα ΙΙ
2019, ακρυλικό σε χαρτί επικολλημένο σε καμβά, διάμετρος: 150 εκ.

Sphere II
2019, acrylic on paper mounted on canvas, diameter: 150 cm
  



Ιφιγένεια Σδούκου / Ifigenia Sdoukou

Η Αγλαονίκη και το Φεγγάρι - Βιβλίο Επίκλησης στην Σελήνη
2019, ακρυλικά και μαρκαδόροι σε χαρτί, εξώφυλλο από χαρτόνι 
καλυμμένο με ύφασμα εμποτισμένο σε μελάνι, 85x25~200 εκ. 

Aglaonice and the Moon - The Moon Spellbook
2019, acrylics and markers, cardboard cover, covered 
with ink soaked fabric, 85x25~200 cm



Ιφιγένεια Σδούκου / Ifigenia Sdoukou

Η Αγλαονίκη και το Φεγγάρι - Το Πέπλο της Μάγισσας
2019, βαμβακερό ύφασμα κεντημένο στο χέρι με γαλάζιες κλωστές, 65x200 εκ.

Aglaonice and the Moon - The Veil of the Witch
2019, cotton cloth embroidered by hand with blue threads, 65x200 cm



Στέργιος Στάμος / Stergios Stamos

Χωρίς τίτλο
2018, εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου, σωλήνες πλέξιγκλας, φως, 70x85x80 εκ.

Untitled
2018, flexible aluminum tube, plexiglas pipes, light, 70x85x80 cm



Δημήτρης Τάταρης / Dimitris Tataris

The Human Predicament
2019, εγκατάσταση, βίντεο, κόκκαλα, μεταβλητές διαστάσεις

The Human Predicament
2019, installation, video, bones, dimensions variable 



Θεοδώρα Τσιάτσιου / Theodora Tsiatsiou

Ανόητο θηλυκό
2019, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, πηλός, μέταλλο, σχοινί, διακοσμητικές χάντρες,
μεταβλητές διαστάσεις

Foolish hag
2019, installation, mixed media, clay, metal, rope, decorative beads,
dimensions variable



Κώστας Τσώλης / Κostas Tsolis

Its ugly, but...
2012, ακρυλικό σε καμβά, 160x140 εκ.

Its ugly, but...
2012, acrylic on canvas, 160x140 cm



Κώστας Τσώλης / Κostas Tsolis

4:55 - 21/09/69 Α’ (Δημοσίευμα εφημερίδας)
2013, ακρυλικό σε καμβά, 38x46 εκ.

4:55 - 21/09/69 Α’ (Δημοσίευμα εφημερίδας)
2013, acrylic on canvas, 38x46 cm 

4:55 - 21/09/69 B’ (Δημοσίευμα εφημερίδας)
2013, ακρυλικό σε καμβά, 30x50 εκ.

4:55 - 21/09/69 B’ (Δημοσίευμα εφημερίδας)
2013, acrylic on canvas, 30x50 cm 



Βούλα Φερεντίνου / Voula Ferentinou

If you don’t make it then fake it
2019, αρχειακή fine art εκτύπωση επικολλημένη σε αλουμίνιο, 55x75 εκ.

If you don’t make it then fake it
2019, archival fine art printing mounted on aluminum, 55x75 cm



Μάριος Φούρναρης / Marios Fournaris

Ανθρωποειδής Αντίληψη
2018, ψηφιακό κολλάζ, αρχειακή εκτύπωση σε χαρτί, 70x50 εκ.

Humanoid Perception
2018, digital collage, archival print on paper, 70x50 cm



“
“ 

Teressa Valla

Active Traces of Intersecting Geometry
2019, ψηφιακή εκτύπωση σε μεταλλικό χαρτί Hahnemühle επικολλημένο σε αλουμίνιο, 51x38 εκ. 

Active Traces of Intersecting Geometry
2019, digital print on metallic Hahnemühle paper mounted on aluminum, 51x38 cm

LOCATION

Pair dust with form.
The world stood at attention,
lunar history.

TValla 
June, 2019



Μανώλης Χάρος / Manolis Charos

Fly me to the Moon
2018, ακρυλικά σε καμβά, 70x100 εκ.

Fly me to the Moon
2018, acrylics on canvas, 70x100 cm



Μαρκ Χατζηπατέρας / Mark Hadjipateras

Χωρίς τίτλο
2017, λάδι σε μελαμίνη, 70x95 εκ.

Untitled
2017, oil on board, 70x95 cm

Χωρίς τίτλο
2018, αλουμίνιο βαμμένο με λευκό χρώμα, 50x36x13 εκ.

Untitled
2018, white painted aluminum, 50x36x13 cm



Έλλη Χρυσίδου / Elli Chrysidou

Χωρίς τίτλο
2019, ζωγραφική εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις

Untitled
2019, painterly installation, dimensions variable







Όψεις της Σελήνης

Τελικά, κατάφεραν να φτάσουν, πάτησαν 
στο Φεγγάρι, έφυγαν και δεν επέστεψαν 
ποτέ. Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη 
προσσελήνωση του Απόλλωνα 11 (Apollo 
11), ο δορυφόρος μας συνεχίζει να ρίχνει 
το μυστηριώδες του φως στη Γη και να 
αποτελεί αέναο θέμα αναρώτησης και 
φαντασίας.   

Η μελέτη των σεληνιακών πετρωμάτων, 
που έφεραν πίσω τα διαστημόπλοια 
των αποστολών Απόλλων, καθώς και οι 
μετεωρίτες που σταθερά προσκρούουν 
στη Γη, μας έχουν διδάξει πάρα πολλά για 
το Φεγγάρι.1 Τα περισσότερα από αυτά 
τα πετρώματα είναι 3,8 δισεκατομμυρίων 
ετών –πολύ παλαιότερα από τα γήινα.2 Οι 
αμέτρητοι  κρατήρες του, ορατοί με γυμνό 
μάτι από τον πλανήτη μας, δημιουργήθηκαν 
από προσκρούσεις μετεωριτών και 
όχι από τεράστια ηφαίστεια. Η Σελήνη 
δημιουργήθηκε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια 
πριν, αμέσως μετά τη δημιουργία του Ήλιου, 
όταν η Θεία –ένας πλανήτης στο μέγεθος του 
Άρη– συγκρούστηκε με τη νεαρή τότε Γη.
Αλλά πόσοι από εμάς γνωρίζουμε όλα αυτά 
τα οποία οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει 
απομονωμένοι στα εργαστήρια τους; Πόσο 
μπορούν να εμπνευστούν οι σύγχρονοι 
καλλιτέχνες από την εξειδικευμένη γνώση 
που έχουμε αποκτήσει για τη φύση και 
την ιστορία του δορυφόρου μας; Πολλοί 
λίγοι καλλιτέχνες έκαναν χρήση αυτών των 
επιστημονικών ανακαλύψεων. Ο βασικός 
λόγος είναι ότι η επιστημονική γνώση για τη 
Σελήνη, όσο πλήρης μπορεί να είναι,  άλλο 
τόσο μπορεί να είναι και παραπλανητική. 
Ούτε νερό, ούτε κανένα ίχνος ζωής δεν 
βρέθηκε σε αυτόν τον αφιλόξενο και 
σιωπηλό πλανήτη τον οποίο ο Neil 
Armstrong περιέγραψε ως «μια όμορφη 
ερήμωση».

Η Σελήνη ήταν πολύ πιο συναρπαστική όταν 
δεν την είχε επισκεφτεί κανένας, όταν –με 
οδηγό τη φαντασία– κατοικούνταν από 
απίστευτα πλάσματα, όταν ο «άνθρωπος 
στο φεγγάρι» ήταν ένα μακρινό όνειρο. 
Πρωτοποριακές, για την εποχή τους, 
ήταν οι διηγήσεις του Λουκιανού από τα 
Σαμόσατα και του Λουντοβίκο Αριόστο  

(Ludovico Ariosto).3 Μετά την επιστημονική 
παρατήρηση της Σελήνης (εικόνα 1) από 
τον Γαλιλαίο (Galileo Galilei), καταγράφεται 
μια σημαντική άνθηση αφηγήσεων για 
ταξίδια στο Φεγγάρι. Οι πιο πολλές από 
αυτές τις αφηγήσεις συνιστούσαν, τις 
περισσότερες φορές, απόπειρες για να 
μελετηθούν οι ανθρώπινες συμπεριφορές 
και να γίνει κριτική από μια άλλη οπτική 
γωνία. Εκτός από τις παρατηρήσεις, τις 
μελέτες και τα βιβλία των Γιοχάνες Κέπλερ 
(Johannes  Kepler) και Τζον Ουίλκινς (John 
Wilkins), πιθανόν οι πιο εντυπωσιακές 
φανταστικές απόπειρες για ταξίδια στο 
Φεγγάρι σχετίζονται με τον Βρετανό 
επίσκοπο Φράνσις Γκόντγουιν (Francis 
Godwin), ο οποίος έζεψε άγριους κύκνους 
σε ένα ουράνιο άρμα ώστε να πετάξει 
στη Σελήνη (εικόνα 2), και τον Γάλλο 
αριστοκράτη Σιρανό ντε Μπερζεράκ 
(Cyrano de Bergerac), ο οποίος οραματίστηκε 
ένα «ταξίδι στη Σελήνη» με πυραύλους που 
χρησιμοποιούσαν ενέργεια από υδρατμούς. 
Η λογοτεχνία ήταν, εκείνη την περίοδο, ένας 
τρόπος για να προωθηθούν οι αιρετικές 
ιδέες του Κοπέρνικου (Nicolaus Copernicus), 
ο οποίος, έναν αιώνα πριν, είχε διατυπώσει 
τη θεωρία του για το ηλιοκεντρικό σύμπαν.

Καθώς ο εικοστός αιώνας ξεκίνησε με 
μια από τις πιο εντυπωσιακές, που θα 
μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς, 
απόπειρες παρουσίασης ενός ταξιδιού στο 
φεγγάρι (εικόνα 3), τελείωσε με μια σειρά 
από πραγματικά ταξίδια από τα οποία 
προέκυψαν φωτογραφίες και  εντυπωσιακές 
εικόνες που αμέσως έγιναν δημοφιλείς 
και μετατράπηκαν σε σύμβολα της ποπ 
κουλτούρας. Οι εικόνες αυτές προσέφεραν 
στους εικαστικούς καλλιτέχνες πλούσιο 
υλικό για να εμπνευστούν νέα ονειρικά 
ταξίδια στη Σελήνη,4 αλλά και έναν μεγάλο 
αριθμό δυνατοτήτων για να αναβιώσουν 
παλαιότερες εμπνεύσεις που πηγάζουν 
κυρίως από τις διαφορετικές φάσεις της, το 
τέλειο σχήμα και το αχνό φως της. Για να 
μην αναφερθούμε στην επίδρασή της στις 
μελαγχολικές ψυχές ή στη συναρπαστική και 
περίπλοκη σχέση της με τον κυρίαρχο Ήλιο.

Moon shades

So they went, so they left and never re-
turned. Fifty years after the first Apollo 
landing onto the Moon, our satellite still 
throws its mysterious light onto the Earth 
and is the subject of everlasting human 
wonder. 

The study of the Apollo rocks as well as of 
lunar meteorites regularly delivered on Earth 
by the grace of celestial dynamics has taught 
us a great deal about the Moon.1 Most of 
its rocks are 3,8 billion years old, meaning 
they are far older than the vast majority of 
the terrestrial rocks.2 Its billions of craters, 
some of which can be seen with naked eye 
from our planet, were made by meteorites’ 
impacts, not giant volcanoes. The Moon 
probably formed 4,5 billion years ago, soon 
after the formation of the Sun, when a planet 
the size of Mars, Theia, collided with the 
young Earth.And yet how many of us are 
aware of these facts that scientists have 
elaborated in the quietness of their labs? 
How much of their inspiration do living art-
ists derive from the detailed knowledge we 
now have of our satellite’s nature and 
history? Very few artists have made any use 
of these scientific discoveries. The main rea-
son being that lunar 
science, as complete as it is, has been 
somehow deceptive. No water, no life were 
found on a dead and silent planet of which 
Neil Armstrong said it was “a beautiful 
desolation”. 

The Moon was in a way more exciting when 
no one had been there, when imagination 
was leading the way and populating the 
Moon with fabulous creatures, when “Man 
on the Moon” was a fancy dream. After the 
pioneering works of Lucian of Samosata and 
Ariosto3 who were among the first of design 
lunar exploration, the classical age −opened 
by the first telescopic observation of the 
Moon by Galileo Galilei (image 1)– saw a 
flurry of lunar trips that were, most of the 
times, a pretext to examine and judge human 
habits and customs from a different 
perspective. Besides Kepler and Wilkins, 
possibly the most impressive trips were 
those narrated by the English bishop Godwin 

(image 2) and the French aristocrat Cyrano 
de Bergerac who used either wild swans or 
dew-powered rockets to reach our satellite. 
Imagination and fiction were, at the time, 
a way to explain and promote the ideas of 
Nicolas Copernicus who, one century before, 
had defended the heretic heliocentric theory. 

While the twentieth century opened with 
one of the most fabulous lunar trips ever 
imagined (image 3), it ended with a series 
of real journeys to the Moon, whose readily 
understandable and spectacular images 
immediately made their way into popular 
culture. Thanks to them, there is, for visual 
artists, plenty of new material to design new 
lunar dreams.4 But there is also a plethora of 
possibilities to revive previous inspirations 
mostly driven by the Moon’s proximity and 
variability, by its perfect shape and its fading 
light. 

Eικόνα / Image 1



Not to mention its influence over melan-
cholic souls nor the fascinating and complex 
companionship it entertains with the 
conquering Sun. 

The antiquity of these “topoi” of lunar art 
should be regarded with due respect and 
should not yield in dignity to scientific 
knowledge, whatever complex and 
elaborated it is. 

Relieved from the burden of progress, art 
proceeds at a pace of its own, and the 
everlasting exploration of representation will 
always oscillate between the deepening of 
eternal mysterious figures and the 
enlargement of new horizons, sometimes 
stimulated, but never exhausted, by science 
and technology. Contrary to science, art has 
the privilege to take whatever shortcuts it 
needs, and has the freedom to renounce –if it 
wishes– the dictatorship of contemporaneity. 

That no human being has returned to the 
Moon since 1972 does not matter much – as 
the Moon will keep lightening us with so 
many shades that, now as before, we will 
be forced to lift our heads, to look up and 
wonder about everything that is beyond our 
reach. That is, to look at and consider the 
world in a poetic manner. 

Matthieu Gounelle
Professor of Cosmochemistry at the Natural 

History Museum, Paris

Όλες τις προσπάθειες, παλαιότερες και 
νεώτερες, απεικόνισης των «τόπων» της 
Σελήνης θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε 
με τον ανάλογο σεβασμό, και όχι με το κύρος 
της επιστημονικής γνώσης, όσο πολύπλοκη 
και εξελιγμένη και αν είναι αυτή σήμερα. 

Απελευθερωμένη από τα δεσμά της 
επιστημονικής προόδου, η τέχνη 
προχωράει με τον δικό της ρυθμό. 
Η εικαστική αναζήτηση οδηγεί 
σε αναπαραστάσεις οι οποίες διαρκώς 
μετατοπίζονται ανάμεσα σε μυστηριακές 
μορφές και στην προσδοκία νέων 
οριζόντων. Μερικές φορές, εμπνέεται από 
την τεχνολογία και την επιστήμη, αλλά 
ποτέ δεν δεσμεύεται από αυτές. Αντίθετα 
με την επιστήμη, η τέχνη έχει το προνόμιο 
να χρησιμοποιεί ότι της είναι απαραίτητο 
και την ελευθερία να αποποιείται –αν το 
επιθυμεί– την οποιαδήποτε δέσμευσή της 
στα σύγχρονά της δεδομένα.   

Το γεγονός ότι κανένας άνθρωπος δεν 
επέστρεψε στο Φεγγάρι από το 1972, 
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Σελήνη θα 
συνεχίσει να μας εμπνέει με τις τόσες 
διαφορετικές όψεις της. Τώρα, όπως 
και πάντα, θα είμαστε αναγκασμένοι να 
σηκώνουμε το κεφάλι μας στον ουρανό για 
να παρατηρήσουμε και να αναρωτηθούμε 
για όλα εκείνα που βρίσκονται μακριά και 
πέρα από τον έλεγχό μας. Μια, κατά βάση, 
ποιητική θεώρηση του κόσμου.

Matthieu Gounelle
Καθηγητής Αστροφυσικής, Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας του Παρισιού
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1. Έξι αποστολές Apollo 
πραγματοποιήθηκαν από τη NASA 
την περίοδο 1969-1972, φέρνοντας 
πίσω στη Γη 382 κιλά Σεληνιακών 
πετρωμάτων, ενώ οι Σοβιετικές 
αποστολές Luna έφεραν μαζί τους 320 
γραμμάρια χώματος από την Σελήνη. 
Η πρώτη ταυτοποίηση μετεωρίτη από 
το Φεγγάρι έγινε το 1982. Σήμερα 
περίπου 367 σεληνιακοί μετεωρίτες 
είναι καταγεγραμμένοι σε συλλογές σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

2. Η πλειοψηφία των πετρωμάτων 
της Γης είναι μερικών εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ετών. Πετρώματα 
παλαιότερα από 3 δισεκατομμύρια 
χρόνια είναι πολύ σπάνια στη Γη.

3. Ο Ludovico Ariosto (1474-1533) 
ήταν ένας από τους πιο επιφανείς 
Ευρωπαίους την περίοδο της 
Αναγέννησης. Το αριστούργημά του 
είναι ο Μαινόμενος Ορλανδός (Orlando 
Furioso), ένα επικό ποίημα σχεδόν 
40.000 στίχων, το οποίο περιλαμβάνει 
και τη διήγηση του ταξιδιού του ήρωα 
Αστόλφο (Astolfo) στο Φεγγάρι –εκεί 
που μπορεί να βρεθούν όλα όσα έχουν 
χαθεί στην Γη.

4. Στην πρόσφατη έκθεση (2019) 
με τίτλο La Lune στο Grand Palais 
του Παρισιού, σε επιμέλεια των 
Alexia Fabre και Philippe Malgouyres, 
παρουσιάστηκε ένας μεγάλος αριθμός 
έργων με διαφορετικές σύγχρονες 
εικαστικές προσεγγίσεις για τη Σελήνη

1. Σχέδιο του Φεγγαριού από 
τον Γαλιλαίο (1564-1642), από 
τη μελέτη του Sidereus Nuncius 
(1610) 
 
Galileo Galilei (1564-1642), 
drawing of the Moon 
published in Sidereus 
Nuncius (1610)

2. Πρωτοσέλιδο του βιβλίου 
Άνθρωπος στο Φεγγάρι (1638) του 
Francis Godwin (1562–1633).  

Frontispiece of The Man of the 
Moone (1938) written by Francis 
Godwin (1562–1633).

3. Σκηνή από την 
κινηματογραφική ταινία Ταξίδι 
στο Φεγγάρι (1902), σκηνοθεσία 
Georges Méliès (1861-1938) 

Screenshot of the movie A Trip 
to the Moon (1902) directed by 
Georges Méliès (1861-1938)

1. Six Apollo missions promoted 
by NASA between 1969 and 1972 
brought back 382 kg of lunar rocks 
while the USSR automatic Luna 
missions yielded about 320 grams of 
lunar soil. The first lunar meteorite 
was identified in 1982. At present, 
about 367 lunar meteorites are 
registered in the world’s collections. 
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2. The majority of terrestrial rocks 
is now older than a few hundred 
million years. Rocks older than 3 
billion years are very rare on Earth.

3. Ludovico Ariosto (1474-1533) 
was one of the most prominent 
European writers of the Renaissance. 
His masterpiece, Orlando Furioso, an 
epic poem of almost 40000 verses, 
includes a trip to the Moon achieved 
by the hero Astolfo. There, every-
thing lost on Earth can be found.

4. A recent exhibition (La Lune) in 
Paris’ Grand Palais, curated by Alexia 
Fabre and Philippe Malgouyres, 
showed the diversity of 
contemporary’s artists visions of the 
Moon.
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