
Ειρήνη Τατάκη, Αλεξάνδρα Ρουσσόπουλος, Ξένια Μαρλίτση, Μιχάλης 
Καραΐσκος και Αλέξανδρος Μαγκανιώτης. Πέντε εικαστικοί. Φοίτησαν 
στις Σχολές Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
και στην École des Beaux-Arts Παρισιού. Συναντήθηκαν τυχαία στην 
Άνδρο. Από τότε είναι αχώριστοι. Εκθέτουν τα έργα τους στην Αίθουσα 
Τέχνης «Αδαμαντία» στην Χώρα.

Irini Tataki, Alexandra Roussopoulos, Xenia Marlitsi, Mihalis Karaiskos, 
and Alexandros Maganiotis. Five visual artists. Graduates of the Athens 
School of Fine Arts, the Ecole de Beaux Arts of Paris and of the Depart-
ment of Architecture of the Metsovio Polytechnic of Athens.
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«ΑΔΑΜΑΝΤΊΑ»

Πέντε «διαμάντια»      ζωγραφίζουν
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Η Ειρήνη και η Αλεξάνδρα συναντήθηκαν 
τυχαία όταν έστηναν την έκθεση «Επί Τόπου» 
κατά μήκος του Ποταμού στο Παραπόρτι κι 
ανάμεσα στους μπαξέδες. Η συνεργασία 
τους ήταν ομαλή και ευχάριστη. «Είναι πρό-
κληση» λέει η Αλεξάνδρα «να δουλεύεις με 
ένα τόσο θετικό άτομο κάτω από τον σκληρό 
ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού. Ο Μιχάλης 
ήταν κάπου εκεί. Δούλευε έργα δικά του, 
αλλά ήταν κοντά μας. Μετά βρεθήκαμε στην 
Αθήνα.  Ύστερα στο Παρίσι. Είμαι ελληνικής 
καταγωγής από την μεριά του πατέρα μου. 
Ζω μόνιμα στο Παρίσι.  Έρχομαι στην Ελλά-
δα από παιδί. Κυρίως στις Σπέτσες. Τελευταία 
στην  Άνδρο». 
Ο Αλέξανδρος γνώριζε την Αλεξάνδρα και 
την δουλειά της από τις Σπέτσες και ήρθε 
στην  Άνδρο για να δει το «Επί τόπου». Εκεί 
γνωρίστηκε με τον Μιχάλη, την Ειρήνη και 
την Ξένια. Ο Αλέξανδρος κατάγεται από το 
Κόρθι. Από την Αλαμανιά. 
Τίτλος της έκθεσης που θα παρουσιάσουν: 
«The island within». «Η  Άνδρος είναι ο συν-
δετικός κρίκος και η αφορμή για την φιλία 
τους αλλά και την συνεργασία» λένε. Στόχος 
τους είναι να δώσουν την εικόνα της  Άνδρου 
πιστά αλλά βιωματικά.  Όχι φωτογραφικά. Με 
τρόπο αφηρημένο.
Ο καθένας τους έχει την δική του τεχνική, το 
δικό του στυλ. 
Η Αλεξάνδρα δουλεύει αφηρημένα τοπία. 
Η Ειρήνη επίσης δουλεύει αφηρημένα αλλά 
με έναν τρόπο που θυμίζει ιδιότυπο ιμπρεσι-
ονισμό. 
Ο Μιχάλης Καραΐσκος είναι πολύπλευρος 
καλλιτέχνης. Ζωγραφίζει αφηρημένα και φω-
τογραφικά. Ανθρώπους και νεκρή φύση... Οι 

Irini and Alexandra met by chance when they 
were setting up the exhibition, “Epi Topou”, 
(“About My Country”/“On the Spot”) along 
the length of the river at Paraporti and in 
between the baxedes (plots of land where 
fruit, vegetable and flowers are grown). Their 
collaboration was smooth and pleasant. “It is 
a challenge,” says Alexandra, “to work with 
such a positive person under the harsh sun 
of the Greek summer. Mihalis was nearby. 
He was working on his own paintings, but 
he was close by. Then we met up in Athens. 
Later on in Paris. I am of Greek origin from my 
father’s side. I live permanently in Paris. I’ve 
been coming to Greece since I was a child. 
Mainly to Spetses. Recently to Andros.”
Alexandros knew Alexandra and her work 
from Spetses and came to Andros to see 
“Epi Topou”. (“About my Country”/“On The 
Spot”). That is where he met Mihalis, Irini and 
Xenia. Alexandros is from Alamania in Korthi.
The exhibition they will display is entitled, 
“The Island Within.” They say, “Andros is the 
linchpin and the reason behind their friendship 
but also for their collaboration.” Their goal 
is to paint a true but experiential portrait of 
Andros. Not photographically. In an abstract 
manner.
They each have their own technique, their 
own style. 
Alexandra depicts abstract landscapes. Irini 
also utilizes the abstract but in a way that is 
reminiscent of an unconventional Impression-
ism. 
Mihalis Karaiskos, is a multifaceted artist. 
He paints in an abstract and photorealistic 
manner. People and still life…The technique 

τεχνικές και το στυλ των έργων του αλλάζουν 
αλλά είναι πάντα αναγνωρίσιμα. 
Στην «Αδαμαντία», θα παρουσιάσει τοπία της 
Άνδρου, αλλά κατά την δική του αντίληψη 
και έμπνευση. «Θέλω να αποτυπώσω την 
ομορφιά, την υγρασία. Ζωγράφιζα μια μέρα 
στον κόλπο του Συνετί. Τυχαία ανακάλυψα 
νεκροκεφαλές κατσικιών. Σκέφτηκα ότι τα ζώα 
αυτά γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, και άφησαν 
την τελευταία τους πνοή στο νησί. Ο κύκλος 
της ζωής. Εμπνεύστηκα. Έκανα δύο έργα. Σαν 
προσευχή. Σαν ύμνο στην ζωή».
Ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης είναι αρχιτέκτο-
νας. Η δουλειά του είναι επηρεασμένη από 
την αρχιτεκτονική. Δουλεύει πενάκι κολλάζ 
κλπ. Τα έργα του είναι πολύ κινηματογραφικά. 
Μου θύμισαν έντονα Αλμοδόβαρ. Τα χρώμα-
τα δυνατά, τα κυρίως θέματα ενέχουν άλλα 
θέματα ή ακόμα σκηνές από την ζωή πάνω 

and the style of his works vary, but they are 
always recognizable.
At “Adamandia” he will exhibit landscapes of 
Andros, but according to his perception and 
inspiration. “I want to capture the beauty, the 
humidity,” he says. “One day I was painting 
in the bay of Syneti. I accidentally discovered 
some goat skulls. I thought to myself that these 
animals were born, grew up and drew their 
last breath on the island. The circle of life. 
I was inspired. The result was a couple of 
paintings. Like a prayer. Like a hymn to life.”
Alexandros Maganiotis is an architect. His 
art is influenced by architecture. He uses 
ballpoint pen, collages e.t.c. His work is very 
cinematographic. I was strongly reminded of 
Almodovar. The colors are always intense, 
the principal themes contain other concepts or 
even scenes from life e.g. on board a ship…

Θέλουν να δώσουν μια εικόνα της  Άνδρου πιστά 
αλλά βιωματικά.  Όχι φωτογραφικά. Με τρόπο αφηρημένο. 
Ο καθένας τους έχει την δική του τεχνική, το δικό του στυλ. 
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π.χ. σ ένα βαπόρι… Έχουν ακρίβεια, αφαίρε-
ση και μεγάλες δόσεις φαντασίας. 
Η Ειρήνη Τατάκη, η ακραιφνώς Ανδριώτισα 
της παρέας, θα παρουσιάσει ένα είδος κο-
λάζ. «Έχω βιντεογραφήσει και ηχογραφήσει 
τον ποταμό που ξεκινάει από τα Λειβάδια 
και εκβάλλει στο Παραπόρτι» λέει. «Ο ήχος 
του νερού ζωντανός και οι γραμμές που κάνει 
ρέοντας, ζωγραφισμένες. Είναι σημαντικό για 
μένα αυτό το έργο. Λατρεύω το μέρος αυτό 
από παιδί. Δεν είναι απλή έμπνευση. Είναι 
αγάπη και γνώση του τόπου. Είναι σημαντικό 
για μένα ότι αυτή τη φορά βρέθηκα εκεί σαν 
καλλιτέχνης, όχι σαν παιδί». 
Η Ξένια Μαρλίτση είναι επίσης νησιώτισσα. 
Από την Σκόπελο. Αγάπησε την  Άνδρο μέσα 
από την φιλία της με την Ειρήνη. Στην έκθεση 
θα συμμετέχει με μια μικρή εγκατάσταση στο 
χώρο που θα αποτελείται από ζωγραφική και 
γλυπτική. Το έργο είναι κατασκευασμένο απο-
κλειστικά από φυσικά υλικά, χαρτί και πηλό. 
Τίτλος του: «Ξενάκι είμαι» «Έχει να κάνει με 
τον ξενιτεμό από το νησί, το φευγιό…» λέει.
Η Αλεξάνδρα Ρουσόπουλος έχει δουλέψει 
στην Αθήνα, στις Σπέτσες, στο Αλγέρι και στην 
Νίκαια της Γαλλίας.  Έμπνευσή της η άμμος, ο 
ορίζοντας, το κύμα, ο κυματοθραύστης… 
Θα παρουσιάσει με τρόπο αφηρημένο τοπία 
του νησιού. 
«Ακροβατούμε στα όρια της παραστατικότητας 

και της αφηρημένης τέχνης» τονίζει η Ειρήνη. 
«Η δουλειά μας είναι σύγχρονη. Πρωτοπορια-
κή. Ελπίζουμε να αρέσει. Θα θέλαμε να έρθει 
ο κόσμος ακόμα κι αν ξενιστεί λιγάκι. Το νησί 
είναι ένα υπέροχο μέρος που εμπνέει, αλλά 
εμείς κάνουμε την ομορφιά αυτή να υπάρχει. 
Οι άνθρωποι. Οι καλλιτέχνες» λένε με μια 
φωνή και οι πέντε. 

They possess precision, abstraction and large 
amounts of imagination.
Irini Tataki, the true Andriot of the group will 
exhibit a type of collage. She says. “I have 
made a video and a sound recording of the 
river whose source is at Livadia and which then 
discharges into Paraporti. The sound of the wa-
ter is alive and I have drawn the lines it creates 
as it flows. This work is very important to me. I 
have adored this place since I was a child. It’s 
not just inspiration. It’s the love and knowledge 
of the area. It’s significant for me that this time 
I was there as an artist and not as a child.”
Xenia Marlitsi is also an islander, from Sko-
pelos. She came to love Andros as a result of 
her friendship with Irini. She will exhibit in the 
gallery space a small installation comprising 
of painting and sculpture. The work is crafted 
solely from natural materials, paper and clay. 
Its title: “Xenaki eimai.” (“I am little Xenia”/“I 
am a little Foreigner”) “The piece is about em-
igration from the island, about departure…,” 
she says.
Alexandra Roussopoulos has worked in Ath-
ens, Spetses, Algiers and in Nice, France. 
Her inspiration is the sand, the horizon, the 
waves, the breakwater…
She will present landscapes of the island in 
an abstract fashion.
“We are walking the line on the limits of 

representational and abstract art.” Irini em-
phasizes.
“Our work is contemporary. Groundbreaking. 
We hope people will like it. We want visitors 
to come even if they might be somewhat 
taken aback. The island is a wonderful place 
which inspires, but we as people, as artists 
make this beauty happen,” all five unanimous-
ly agree. 

ART
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