
Tales in Tiles Experience Store 

Ημερομηνία και ώρα εργαστηρίου: 13 Σεπτεμβρίου, 17:00 - 21:00 

Διεύθυνση: Τάιχμαν 2, Αθήνα 117 41 

 

Σας καλωσορίζουμε στο Tales in Tiles Experience Store. 

Δημιουργήσαμε έναν χώρο με σκοπό να συναντιόμαστε και να κάνουμε ωραία πράγματα.  

Στον φωτεινό και συνάμα φιλόξενο χώρο που δημιουργήσαμε, θα σας κεράσουμε τσάι και 

κουλουράκια και θα γνωριστούμε. 

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα εργαστήρια κεραμικής που διοργανώνουμε ή να 

απολαύσετε έκθεση κάποιου Έλληνα καλλιτέχνη που φιλοξενούμε. 

Μπορείτε να διαλέξετε επίσης ένα εκλεκτό δώρο για τον εαυτό σας ή τους φίλους σας, κάτι 

φτιαγμένο από Έλληνες σχεδιαστές και κυρίως, φιλικό προς το περιβάλλον. 

Σας περιμένουμε! 

 

Πριν από μερικά χρόνια η Σταυρούλα άφησε τα χρηματοοικονομικά για να αναζητήσει μια καινούρια 

ζωή στις τέχνες! 

Δεν είναι η ίδια καλλιτέχνις – λέει συνεχώς πόσο «κακή είναι στο να κάνει οτιδήποτε με τα χέρια 

της», αλλά όταν αποφασίσει να καθίσει και να φτιάξει κάτι, φτιάχνει «αριστουργήματα»! 

Περνάει τον περισσότερο χρόνο της προσπαθώντας να ανακαλύψει νέους καλλιτέχνες και να 

φιλοξενήσει τα έργα τους στο Tales in Tiles, είτε κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης ή απλώς 

διαθέτωντάς προς πώληση. 

Όταν δεν είναι στο Tales in Tiles, θα την βρείτε στο σπίτι με τον άντρα της, τα 2 παιδιά τους και τη 

Ρίτα, την σκυλίτσα τους, ή να παίζει beach volley – με κάποιες καμιά 20αριά χρόνια νεότερες από 

εκείνη. 

  

Η Ροσίνα είναι η καλλιτέχνις της παρέας.  

Απόφοιτη της σχολής Καλών Τεχνών της Τήνου, είναι το κορίτσι που παραδίδει τα εργαστήρια 

κεραμικής μας – όσοι τα παρακολουθούν την ψηφίζουν σαν την πιο γλυκειά δασκάλα! 

Είναι εκείνη που φτιάχνει και τα όμορφα κεραμικά μας – εκείνα που μόλις τα βγάζουμε προς 

πώληση εξαφανίζονται! 

Eίναι καλλιτέχνης με πτυχίο, αλλά κυρίως καλλιτέχνης στη ψυχή – της αρέσει να ζει τη ζωή σε 

ήρεμους ρυθμούς. 



Ωστόσο, αν χρειαστεί, μπορεί να μεταμορφωθεί στον πιο αποδοτικό διευθύντα σύμβουλο της Silicon 

Valley!!! 

Όταν δεν ανακατεύεται με τον πηλό, θα την βρείτε σε κάποιο βουνό ή κοντά στη θάλασσα παρέα με 

τα δύο πανέμορφα σκυλιά της. 

 

Η Εύη είναι η καινούρια προσθήκη στην ομάδα.  

Ο Θεός μας την έστειλε, πραγματικά! Η οργάνωση τρέχει στο αίμα της. Τρέχει από πίσω μας 

ρωτώντας ποιος είναι ο κωδικός του προϊόντος που μόλις πουλήθηκε. 

Όλα τα προϊόντα μας είναι τώρα περασμένα σ’ ένα super-duper πρόγραμμα με ποσότητες, κωδικούς, 

τιμές και φωτογραφίες. Φανταστικό! 

Είναι εδώ για να αναλάβει και το e-shop μας.  

Θα σας χαμογελάσει και θα πει καλημέρα με τον πιο ευγενικό τρόπο. Και σε στιγμές κρίσεις είναι 

εκείνη που θα πει: «Το ‘χουμε!». 

Όταν δεν οργανώνει το μαγαζί μας, θα την βρείτε κρεμασμένη από κάποιο ταβάνι – είναι και 

δασκάλα aerial γιόγκα, ή να χορεύει σε κάποιο live – έχω την αίσθηση ότι πήγε σε όλα τα live της 

πόλης φέτος το καλοκαίρι! 

 

 

INFLUX 

Ημερομηνία και ώρα εργαστηρίου: 13 και 15 Σεπτεμβρίου, 17:00 - 21:00 

Διεύθυνση:  Βεΐκου 79-81, Αθήνα 117 41 

 

Προερχόμενες από σπουδές στην Φιλοσοφική (Τζωρτζίνα Τσούχλου) και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών και μόλις έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην Εικαστική 

Ψυχοθεραπεία (Ισαβέλλα Κλαδάκη), το 2018, ξεκινήσαμε μαθήματα κεραμικής μαζί, τα οποία και 

συνεχίζαμε μέχρι πρότινος, ενώ παράλληλα η καθεμία ασχολούταν με την ολοκλήρωση των 

διαφορετικών σπουδών μας.  

Η ενασχόληση με την κεραμική προέκυψε λόγω της αγάπης μας για τα εικαστικά. Και οι δύο 

ζωγραφίζαμε από πάντα, οπότε η κεραμική προέκυψε ως μία βαθύτερη ανάγκη να περάσουμε από 

τις δύο διαστάσεις στις τρεις, από το ζωγραφικό πεδίο, στον πραγματικό χώρο, στα πλαίσια μίας 

έλξης που αισθανόμασταν για την ίδια τη φύση του πηλού και για τις ιδιότητες του (πιο 

αισθητηριακός, χειρονομιακός, πιο άμεσος με αμέτρητες δυνατότητες, ωστόσο έχει τη δική του ζωή 

και συμπεριφορά αναλόγως την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον). Όλα αυτά μας γοήτευαν πάντα 

στον πηλό. Σε ένα πιο συνειδητό επίπεδο, ο πηλός αποτελούσε το όχημα προς τη δημιουργία 



χρηστικών αντικειμένων τα οποία έχουν ξεκάθαρες ζωγραφικές ποιότητες. Μέσω αυτού 

μπορούσαμε να απλώσουμε την αγάπη μας για την τέχνη και την αισθητική, στην καθημερινή ζωή.   

Η κεντρική ιδέα πίσω από τη δημιουργία του εργαστηρίου μας είναι η έννοια της δημιουργικότητας 

και η ακόλουθη απελευθέρωση της από κανόνες και συμβάσεις περί του τι θεωρείται ή είναι η τέχνη 

και ακολούθως, σε ποιους απευθύνεται. Επιθυμούμε να αποτελέσει πεδίο διά δράσης και ανοιχτού 

διαλόγου, μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων των εικαστικών και της κεραμικής τέχνης, καθώς 

επίσης, να ενώσει τη θεωρία της τέχνης με την καλλιτεχνική διαδικασία αλλά και με την εγγενώς 

θεραπευτικές ιδιότητες αυτής, μέσω των ομάδων δημιουργικής έκφρασης  που διοργανώνουμε. 

Το όνομα του εργαστηρίου μας -με επιρροή από το καλλιτεχνικό κίνημα FLUXUS-  εμπεριέχει και 

συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία μας και την οπτική μας. Βιώνουμε τους εαυτούς μας και τις 

δημιουργίες μας, σαν σε κατάσταση ροής, σε μία συνεχή εξέλιξη, μονίμως σε σύνδεση με το 

προσωπικό μας παρελθόν, αλλά μονίμως σε διαδικασία αλλαγής. Στα πλαίσια αυτής της 

ρευστότητας, όλα είναι πιθανά και όλα χωράνε, οποιοσδήποτε εικαστικός πειραματισμός και 

δημιουργικό παιγνίδι. Έτσι, θέλουμε να αισθάνεται και όποιος περνά την πόρτα του εργαστηρίου, 

ανοιχτός σε εικαστικά ερεθίσματα που διακινούν δυνητικά τη δημιουργικότητα του και μία ίσως 

παιγνιώδη διάθεση. 

 

 

Val Goutsi Workshop 

Ημερομηνία και ώρα εργαστηρίου: από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου, 17:00 - 20:00 

Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 34, Αθήνα 117 41 

 

Το Val Goutsi workshop στο Κουκάκι, άνοιξε τις πόρτες του στο Κουκάκι τον Οκτώβριο του 2018. Η 

Βάλια, που είναι και η δημιουργός του, έχει σπουδάσει Fine Arts στην Αγγλία και κεραμική στο 

ΚΜΝΚ (Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής). Η ίδια δηλώνει ερωτευμένη με την αυτή την τέχνη, 

καθώς μπορεί και συνδυάζει τη ζωγραφική και τη διακόσμηση. 

Εδώ, συναντάς και τον Παναγιώτη Xελιώτη, ο οποίος βοηθά ώστε να βγει η παραγωγή στον τροχό 

κεραμικής. 



Το Workshop εχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι επισκέπτες του να βλέπουν όλη την διαδικασία 

παραγωγής και να μπορούν να συνδεθούν με άλλο τρόπο με το αντικείμενο που θα επιλέξουν για 

τον χώρο τους. 

Αυτή την περίοδο η Βάλια και ο Παναγιώτης ετοιμάζουν την καινούργια τους συλλογή, που θα βγεί 

αρχές Οκτωβρίου και μπορείτε να ρίξετε μια κλεφτή ματιά στο τι ετοιμάζουν! 

 

 

Fibra Fibra Weaving Workshop 

Ημερομηνία και ώρα εργαστηρίου: Από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου, 17:00 - 21:00 

Διεύθυνση:  Οδυσσέα Ανδρούτσου 36, Αθήνα 117 41 

Ξεναγήσεις κατόπιν συνεννόησης με κρατήσεις στο τηλέφωνο 6984520371 

 

A fresh take on weaving 

Καλώς ήρθατε στο Fibra Fibra weaving Workshop, το εργαστήριο όπου η παραδοσιακή υφαντική 
συναντά το σύγχρονο lifestyle. 

Τσάντες κάθε είδους,αξεσουάρ και ειδη home deco – όλα μας τα προϊόντα είναι μοναδικά. Δεν 
κάνουμε επαναλήψεις. Και όλα είναι κατασκευασμένα στο εργαστήριο μας, σε παραδοσιακούς, 
οριζόντιους αργαλειούς. Αυτό είναι το στοίχημα της Fibra Fibra  –να συνδυάζει τα αρχαία εργαλεία 
και τις παραδοσιακές υφαντικές τεχνικές με τα σύγχρονα υλικά και τις τελευταίες αισθητικές τάσεις. 
Για να δημιουργεί αντικείμενα που ανήκουν στο σήμερα, που κουβαλούν μεν, αναμενόμενα, το 
βάρος της παράδοσης αλλά συγχρόνως διαθέτουν και την ανάλαφρη διάθεση και τον αυθορμητισμό 
της ανατροπής και του πειραματισμού –και αποπνέουν, τελικά,  την χαρά της ζωής. 

Γιατί πιστεύουμε ότι η παράδοση δεν περιορίζεται στο φολκλόρ. Αν την προσεγγίσεις με μια νέα 
ματια, μπορεί να γίνει φρέσκια, απρόβλεπτη, αναπάντεχα ελκυστική. Να έχει την  απλότητα  της 
κομψότητας, την χαρά των χρωμάτων, την έκπληξη της ανακάλυψης. Να είναι παιχνιδιάρικη, 
προκλητική, μοναδική  - αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.  

 

Έλενα Λαναρά - Γιώτα Σεριφίου 

Η Γιώτα εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Σαντορίνη, στον χώρο του τουρισμού και της μόδας. Είχε 

όμως πάντα την μνήμη της γιαγιάς της που ήταν επαγγελματίας υφάντρα στην Κίμωλο. Της κινούσε 

την περιέργεια αυτή η ανάμνηση, και κάποια στιγμή την ώθησε να ασχοληθεί η ίδια με την 

υφαντική.  Από την πρώτη στιγμή που κάθισε στον αργαλειό ήξερε ότι αυτό ήταν πλέον το 

αντικείμενό της και το κάλεσμα της.  



Η Έλενα ήταν δημοσιογράφος σε περιοδικά lifestyle. Έτρεφε όμως μια μεγάλη αγάπη για την 

υφαντική –ανεξήγητη ίσως αγάπη, αφού αργαλειό δεν είχε δει ποτέ της, παρά μόνο ίσως από 

απόσταση, σαν έκθεμα σε Μουσείο.  Όταν κάθισε για πρώτη φορά να υφάνει ένιωσε δέος γι΄αυτη 

την τέχνη  που είναι απολύτως χρηστική -απαραίτητη κάποτε για την επιβίωση- και  συγχρόνως σου 

δίνει ανεξάντλητες δημιουργικές δυνατότητες.  

Η Έλενα και η Γιώτα γνωρίστηκαν στην σχολή υφαντικής. Πρώτα ξεκίνησε η φιλία τους και αμέσως 

μετά η συνεργασία τους, το Fibra Fibra Weaving Workshop. Μοιράζονται την αγάπη για το χρώμα, 

για το design, για το παιχνίδι της δημιουργίας, για  την ανατροπή και την έκπληξη. Πάνω απ΄όλα 

μοιράζονται ένα κοινό όραμα –να δείξουν ότι το υφαντό μπορεί να είναι σύγχρονο, φρέσκο, 

απρόβλεπτο  -κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου της πόλης.  

Ένα μότο που τις εκφράζει είναι το  ”it takes two”. Για να υφάνεις χρειάζεσαι δύο νήματα , το 

στημόνι και το υφάδι. Το κάθε ένα έχει διαφορετικό ρόλο αλλά και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά 

και απαραίτητα. Το ίδιο και στο εργαστήριο τους. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο δυναμικές που 

συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται.  Γι΄αυτό άλλωστε το brand ονομάστηκε  Fibra Fibra –δύο 

νήματα, δύο άνθρωποι, ένα δεμένο αποτέλεσμα.   

 

 

dot.Ah!art - Athens art lab 

Ημερομηνία και ώρα εργαστηρίου: από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου, 17:00 - 21:00 

Διεύθυνση:  Αφροδίτης 12, Αθήνα 105 58 

 

Ποιοι είμαστε: 

Η Βούλα και η Αθηνά, η Αθηνά και η Βούλα, απόφοιτες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της 

Αθήνας, αφού περιτριγυρίσαμε σε εργαστήρια, σχολεία, κουκλοθέατρα και εκθέσεις αποφασίσαμε 

να στεγάσουμε τις εμπειρίες μας στο δικό μας χώρο. Έτσι γεννήθηκε το dot.Ah!art ! 

Το εργαστήρι: 

Σε μια ήσυχη γειτονιά της παλιάς Αθήνας, στην οδό Αφροδίτης 12, δίπλα στην πιο όμορφη πλατεία 

της Πλάκας, βρίσκεται ο χώρος των dot.Ah!art. Ένας χώρος τέχνης που δεν ξεχνά την παράδοση και 

μας υπενθυμίζει ότι το χειροποίητο κεραμικό υπάρχει και έχει ακόμα ζωή! 

Στο χώρο μας πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, για ομάδες ενηλίκων, παιδιών, για 

σχολεία και για μεμονομένους επισκέπτες.  

 



Δείτε τον χάρτη των εργαστηρίων: 

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1W7gggKJMZP5GgOme-UxGXaYcneSf0YA&ehbc=2E312F

