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Το σύνολο των  έργων έχουν θέμα την επικοινωνία. Αρχικά γίνεται αναγνώριση της εσωτερικής πραγματικότητας και στην πορεία η 
διαπραγμάτευση αυτής με τον εξωτερικό κόσμο.

Οι διαφάνειες από μόνες τους αποκαλύπτουν αυτό που βρίσκεται πίσω από αυτές, αυτό που ο καθένας θέλει και μπορεί να δει, μέσα από 
μια συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ο τρόπος που τοποθετούνται, οι συνεχείς αλλαγές του φωτός, οι κινήσεις μπρος και πίσω 
από αυτές είναι οι αντικειμενικοί παράμετροι. Από εκεί και μετά ο τρόπος θέασης είναι σίγουρα αλληλένδετος. 

Οι διαφάνειες έχουν χαρακτήρα βιομορφικό δηλαδή μορφές –φόρμες που κινούνται, ζουν. Τρόπος δημιουργίας τους είναι η παρατήρηση 
τέτοιων μορφών που υπάρχουν στον μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο και η ελεύθερη μετάφραση αυτού .Το υλικό είναι λινέλαιο, έχει τη 
δυνατότητα να απλώνεται, να ρέει και να μεταμορφώνεται αλλοιώνοντας το χαρτί.

Πίσω από τις διαφάνειες τοποθετώ χρωματιστές επιφάνειες που αυτή τη φορά περιέχουν χρώμα σε μορφή σκόνης με λινέλαιο ή κόλλα 
σαν συνδετικό υλικό. Το χαρτί είναι στην πίσω πλευρά του  σιλικονούχο. Το θέμα της επικοινωνίας παραμένει με μικρές διαφοροποιήσεις 
στις επιμέρους ομάδες .Οι κόκκινες επιφάνειες περιγράφουν τις δερματικές πληγές του υποσυνείδητου χώρου, που ζητούν διαμέσου αυτού 
την επικοινωνία, με τον αντίστοιχο χώρο του θεατή.

Οι μπλε χρωματικές επιφάνειες είναι το πέρασμα, εκφράζουν την κίνηση στο υγρό θαλάσσιο χώρο. Οι μαύρες και οι πράσινες επιφάνειες 
είναι προανθρώπινες , μη εκλογικευμένες σε ένα πρώτο επίπεδο. Το σύνολο των έργων έχει πολυσήμαντη ερμηνεία. Ο θεατής μπορεί να τα 
ανακαλύψει μόνος του και να τα ερμηνεύσει.

Preface

dina
Sticky Note
All artworks deal with communication. First, there is identification of the inner reality and then its negotiation with the outer world.The tracing papers reveal naturally what lies behind them, what everybody wants to see and can see, through a constant interaction with the environment. The way they are put into place, the constant change of light, the movement in front of and behind them represent the objective factors. From then on, the way people look at them is definitely correlated to them. The tracing papers are of a biomorphic character, in other words they feature figures-forms in motion, in life. To create them, I observed similar forms in the microcosmos and macrocosmos and translated them in a free, creative way. The material used is linseed oil and it has the ability to spread, flow and transform itself changing the paper.Behind the papers, I am adding colored surfaces now containing color in the form of powder, together with linseed oil or adhesive as a connective material. The back of the paper has silicon. Communication is still the topic, with slight differentiations in some groups. The red surfaces describe the skin wounds of the subconscious calling that way for communication with the spectator's subconscious.The blue colored surfaces stand for the passage, they express movement in the liquid sea space. The black and green surfaces talk of an era before man and they are not rationalized at a first level. All works may be interpreted in multiple ways. The spectators may discover the works on their own and accordingly interpret them.    
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Sketches



Left: “Untitled”, pencil on paper, 21 x 30 cm.
Middle: “Untitled”, pencil on paper, 21 x 30 cm.
Right: “Untitled”, pencil on paper, 21 x 30 cm.
Opposite: “Untitled”, pen on paper, 21 x 30 cm.
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Light Traces



“untitled”, mixed media on tracing paper, 120 x 135 cm.
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Opposite: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 150 x 250 cm.

Left from above: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 35 x 50 cm.
                              “Untitled”, mixed media on tracing paper, 35 x 50 cm.
                              “Untitled”, mixed media on tracing paper, 35 x 50 cm.
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“untitled”, mixed media on tracing paper, 135 x 100 cm.
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Liquid series



“untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
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Left from above: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
                              “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
Opposite: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
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Opposite: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
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Nature series



“Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
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Left from above: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
                              “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
Opposite: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.

30





32



Wounds



Opposite: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
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Left: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
Right: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
Opposite: “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100 cm.
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Light within the darkness



 “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100cm.
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 “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100cm.
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 “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100cm.  “Untitled”, mixed media on tracing paper, 80 x 100cm.
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Assesment
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Οικονόμου Μαρία   
                                                                                                       
e: mery_oikonomou@yahoo.gr                                                                                                                                     
t: +30 6938 378130
                                     

                                      ΣΠΟΥΔΕΣ

1993-1995:                     Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕΤΡΑ
                                       Συντήρηση Έργων Τέχνης,
                                       Κατασκευή Εικόνας (Αγιογραφία),
          Φωτογραφία 
1998-1998  “Ecole des Beaux Arts”  Anderlecth  Βρυξέλλες.

  Σπουδή σε λάδι
1998-1998 Φλαμανδική Σχολή: Hogere Rijksschool Voor Deeldende Kunsten

Anderlecht.
Συντήρηση Ζωγραφικού Έργου.

2001-2001 Αθήνα
Κλασσική Σπουδή, Μελέτη Σύνθεσης και Μνημείου (Ελεύθερο Σχέδιο)

2006-2006 Αθήνα 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

                                     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1993-1993 Κατασκευή Παιδικής Κούκλας
1994 Κατασκευή Σκηνικών Θεάτρου (Τ.Δρόσσος)                             
2003   Κατασκευή Σκηνικών Καραγκιόζη της τηλεοπτικής σειράς
                                      Έρωτας Όπως Έρημος’ με πρωταγωνιστή το Θανάση Βέγγο 
        και σενάριο Εσκενάζη  
                     

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

2002    ‘Ο Μικρός Πρίγκιπας’    
    με την Θεραπευτική Κοινότητα Νόστος 
    Θέατρο Κάτω Από τη Γέφυρα
2002                              ‘Η Μικρή μας Πόλη’

με την Θεραπευτική Κοινότητα Νόστος
2007 Πειραματισμοί στον Κόσμο των Σκιών

Ομάδα Τέρατα, Θέατρο Εντροπία,
                                       Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαϊδαρίου
2004-2004                  Happening Ζωγραφικής στη Σκαφιδιά και στη Σαλαμίνα 
                                       με την Θεραπευτική Κοινότητα ΝΟΣΤΟΣ

  ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1996  Ομαδική Έκθεση Εικόνας (αγιογραφίας) 
 στο  Καρλόβασι Σάμου

1998    Ομαδική Έκθεση Καλλιτεχνών στις Βρυξέλλες 
2003    Έκθεση Φιγούρας Καραγκιόζη στο Δήμο Τζιάς
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