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 Δελτίου Τύπου                                                                                                            
Οκτώβριος 2014 

 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                              
V O G I A T Z O G L O U       A R T       S P A C E 

ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                                    
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΠΑΠΑΣ                                                                                                  
Το Χρονικό µιας Φιλίας 

Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, στις 20:00 
Διάρκεια έκθεσης: 20 Οκτωβρίου 2014 – 24 Ιανουαρίου 2015 
 
https://www.facebook.com/events/307490782781454/ 
 
Η Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου, έχοντας από καιρό προγραµµατίσει αναδροµική 
έκθεση του ζωγράφου Γιώργου Δέρπαπα, στις 20 Οκτωβρίου 2014, µε έργα από τη Συλλογή 
Βογιατζόγλου, τιµά τη µνήµη και την τέχνη του ζωγράφου -που χάθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 
2014- παρουσιάζοντας 70 έργα του, ελαιογραφίες από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίοδο 
της δουλειάς του, σχέδια, ψηφιδωτά, γλυπτά και χαρακτικά.  
 
Ο καλλιτέχνης έζησε µακριά από τις αίθουσες τέχνης τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, 
αλλά υπήρξε ουσιαστικά παρών στα εικαστικά δρώµενα του ελληνικού χώρου, χάρη στους 
ανθρώπους που τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν πιστά σε όλες τις διαδροµές που χάραξε, 
προσωπικές και επαγγελµατικές. 
 
Στην έκθεση στην Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 
20:00, παρουσιάζεται η ιδιαίτερη σχέση δηµιουργού - συλλέκτη και οι επιλογές που έγιναν 
µε γνώµονα την εκτίµηση και τη φιλία. Εξού και ο υπότιτλος «Το Χρονικό µιας Φιλίας». 
 
Στη διάρκεια των 20 περίπου χρόνων που ο συλλέκτης Γιώργος Βογιατζόγλου ακολουθεί τα 
εικαστικά ίχνη του Γιώργου Δέρπαπα, ο φιλότεχνος θα έχει την ευκαιρία να δει την 
αµφίδροµη ανάπτυξη των έργων στο χώρο, χωρίς χρονολογική διάταξη, αφού ακολουθήθηκε 
η σειρά των συναντήσεων των δυο φίλων και όχι η αναδροµική παρουσίαση. 
 
Παράλληλα στο χώρο θα προβάλλεται το ντοκιµαντέρ (παραγωγής Γιώργου Σγουράκη, σε 
σκηνοθεσία Μπάµπη Πλαϊτάκη) από τη σειρά «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ». 
 
Παραθέτουµε ένα απόσπασµα από το κείµενο της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου, 
από τον 4χρωµο κατάλογο της έκθεσης. 
 
"Αποτραβηγµένος όλα αυτά τα χρόνια από το καλλιτεχνικό προσκήνιο, επειδή όπως δηλώνει 
τον ενδιαφέρει περισσότερο η ίδια η ζωγραφική, εργάζεται ασταµάτητα, ακολουθώντας την 
ίδια ακριβώς πορεία. Αυτή η στάση ζωής αποτυπώνεται στο έργο του. Το επισηµαίνει ο 
ποιητής Οδυσσέας Ελύτης σε κείµενό του το 1987: « ..ένα είδος ερηµιάς ιερατικής -που 
συγκλίνει και ταυτίζεται κάποτε µε την ερηµιά του διαστήµατος και το δέος του αγνώστου- 
είναι το φωτεινό µυστήριο που αναδίδεται από τους πίνακες του Δέρπαπα», ενός καλλιτέχνη 
που φοίτησε «στο µεγάλο σχολείο της ελληνικής θάλασσας».  
 
Ο Δέρπαπας συνεχίζει να ζωγραφίζει αινιγµατικές ιστορίες σαν µυστικές προφητείες. « ..Ο 
τελευταίος µεσαιωνικός ζωγράφος και ..αλέκτωρ της επερχόµενης µέρας», όπως τον 
αποκαλεί ο Ηλίας Πετρόπουλος, συχνά ξεφεύγει από τα όρια του παραθύρου και συνεχίζει 
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τις ζωγραφιές του στο χώρο του κάδρου. Οι εξοµολογήσεις του σπάνε τους φραγµούς και 
λοξοδροµούν προς τ' άστρα.. " 
 
 
 
Πληροφορίες: Ελένη Κυπραίου elkipreou@gmail.com και 694 46 70 324 
 
 
 
 
 
 
 
Αποκλειστικός υποστηρικτής: 
 
VOGIATZOGLOU ARCHITECTS & ENGINEERS – www.vvae.gr                        
                                                                
 
 
Χορηγοί επικοινωνίας: 
 

                             


