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Α 
πό τις παρατηρήσεις γύρω από το φαινόμενο του σκοτεινού δωματίου (camera obscura) τον 
10ο αιώνα έως τη δημιουργία της πρώτης «Ηλιοτυπίας», όπως ονομάστηκε από τον Γάλλο 
φυσικό Ζοζέφ Νισεφόρ Νιέπς το 1816, μεσολάβησαν 900 περίπου χρόνια.

Στα 200 χρόνια, που μας χωρίζουν από τότε, μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη τεχνική λαμβάνει το 
ελληνικότατο παγκόσμιο όνομα Φωτογραφία και μεταμορφώνεται σε τέχνη. 
Η τέχνη που αιχμαλωτίζει τη στιγμή και την παραδίδει στο χρόνο σαν μια «συμπυκνωμένη» αλήθεια 
στα μάτια του θεατή. Είναι η τέχνη που σημάδεψε βαθιά, λόγω της ευρύτατης διάδοσής της, τον 20ό 
και τώρα τον 21ο αιώνα, απαθανατίζοντας μικρές και μεγάλες στιγμές της ανθρωπότητας. 
Η τέχνη αυτή, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στη Δημοτική μας Πινακοθήκη, εκπροσωπείται από 
τρεις επιφανείς και περισσότερο αναγνωρισμένους φωτογράφους της πατρίδας μας. 
Είναι αναμφίβολα μια έκθεση ορόσημο για την πόλη των Χανίων, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων, που αγάπησαν βαθιά την τέχνη αυτή ακόμη από τα πρώιμα χρόνια, με αποτέλεσμα την 
πλούσια τοπική αναγνωρισμένη παραγωγή του χθες και του σήμερα.
Μια σύγχρονη προσέγγιση στην πολυσχιδή αυτή τέχνη επιχειρείται και εγκαινιάζεται μέσω των τριών 
διακεκριμένων καλλιτεχνών που φιλοξενούμε.
Και σαν τέτοιο γεγονός στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου, ας το υποδεχθούμε με θέρμη. 
 

Γιώργος Βαρουδάκης
Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων

F 
rom the time of the observations about the phenomenon of the dark room (camera obscura) 
in the 10th century to the time of creation of the first “Εliography”, as named by the French 
inventor Joseph-Nicéphore Niépce in 1816, about 900 years passed.

In the 200 years that separate us from then until now this technique takes the totally greek global 
name “Photography” and transformes into art. 
It is the art that captures the moment and delivers it to the passing time as a “condensed” truth in 
the eyes of the beholder. It is the art that marked deeply, due to its widespread use, the 20th and 
now the 21st century immortalizing small and large moments of humanity.
This art, which for the first time is hosted by our Municipal Gallery, is represented by three 
eminent and most renowned photographers of our country.
It is undoubtedly a landmark report for the city of Chania, where a large number of people deeply 
loved this art even from the early years, resulting in a rich local acclaimed production of yesterday 
and today.
A modern approach to this multifaceted art attempts and opens through three distinguished 
artists that we host.
And as an important event in the local culture life , let’s welcome it warmly.
 

George Varoudakis
President of the Municipal Art Gallery of Chania

H 
Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων φιλοξενεί την έκθεση “Διασταυρώσεις: Γιώργης 
Γερόλυμπος - Πάνος Κοκκινιάς - Νίκος Μάρκου”, υπό την επιμέλεια της 
Ιστορικού Τέχνης Άννας Χατζηνάσιου, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται 

έργα τριών εκ των σημαντικότερων Ελλήνων σύγχρονων φωτογράφων. 
Στη συγκεκριμένη έκθεση εντάσσεται ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης 
ελληνικής φωτογραφίας, με τα καλλιτεχνικά έργα των φωτογράφων να 
“διασταυρώνονται” σε κάποια θεματολογικά σημεία. 
Μάλιστα, χάρη στην ιδιαιτερότητα του εκθεσιακού χώρου και στα επίπεδα που 
διαθέτει, καλλιεργούνται ενδιαφέροντες συσχετισμοί μεταξύ των φωτογραφιών από 
επίπεδο σε επίπεδο.
Ως Δήμαρχος Χανίων χαιρετίζω, λοιπόν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση την παρουσίαση 
αυτής της σημαντικής έκθεσης στους χώρους της Δημοτικής μας Πινακοθήκης. 

 
Αναστάσιος Βάμβουκας

Δήμαρχος Χανίων

M 
unicipal Art Gallery of Chania hosts the exhibition “Crossings: Yiorgos 
Yerolymbos – Panos Kokkinias – Nikos Markou”, under the supervision 
of Art Historian Anna Chatzinassiou, during which works of three most 

important Greek contemporary photographers are presented. 
This specific exhibition includes an important part of contemporary Greek 
photography, with photographers’ artistic works meeting each other in some topics. 
Moreover, due to the fact that the exhibit halls are placed in levels, interesting 
linkages are created between the photographs. 
As Mayor of Chania I welcome with great satisfaction this exhibition
at the Municipal Art Gallery of Chania. 

Anastasios Vamvoukas
Mayor of Chania
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θεατή, αφού πρώτα εξερευνήσει το τοπίο, να επικεντρώσει την προσοχή του και να ανακαλύψει τα όσα 
διαδραματίζονται καθώς και τη σχέση τους με το περιβάλλον. Στα έργα του Πάνου Κοκκινιά, η αγάπη του 
για το ελληνικό τοπίο είναι έκδηλη. 
Πέρα από την εμφανή γοητεία, που ασκεί το φυσικό τοπίο στον Νίκου Μάρκου, όπως μαρτυρά η 
δουλειά του τα τελευταία 20 χρόνια, τα έργα του διέπει ένα συνεχές ενδιαφέρον για τον άνθρωπο 
και την κοινωνία. Οι Τόποι του μελετάνε την έννοια του φυσικού και του κατασκευασμένου. Σχεδόν 
πάντα, υπάρχει ένας τεχνητός κάνναβος πίσω από αυτό, που στις φωτογραφίες του μοιάζει φυσικό. 
Αλλά αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι ποτέ διακριτά. Μπλέκονται για να δημιουργήσουν τις εικόνες 
της «ημι-αντικειμενικής πραγματικότητας», που βλέπουμε στην έκθεση. Οι εικόνες του Μάρκου δεν 
στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και αρμονίας, ούτε στο να 
προξενήσουν το αίσθημα της έκπληξης μπροστά σε κάτι φυσικά αναπάντεχο, αλλά «στην κατασκευή 
μίας νέας πραγματικότητας μέσα από την ανάδειξη της λεπτομέρειας». Η αναγνωρισιμότητα του 
τοπίου δεν αποτελεί στόχο του καλλιτέχνη, ο οποίος ενδιαφέρεται για την εσωτερική ενατένιση. «Οι 
περισσότεροι πιστεύουν ότι η φωτογραφία είναι μια αναπαράσταση της πραγματικότητας αλλά δεν είναι 
έτσι» όπως αναφέρει ο ίδιος. «Η φωτογραφία χρησιμοποιεί την πραγματικότητα, η οποία όμως δεν είναι 
αντικειμενική.» 
Οι καλλιτέχνες φωτογραφίζουν εσωτερικούς χώρους, πόλεις, τοπία αποτυπώνοντας το αρχιτεκτονικό και 
το φυσικό περιβάλλον, που συνεχώς αλλάζει και αλλοιώνεται. Tα έργα τους διακατέχονται σταθερά από 
την έννοια της μεταβολής και της εξέλιξης του φυσικού ή του τεχνητού τοπίου. Αυτό που ο φωτογράφος 
τοπίου προσπαθεί να κάνει, είναι να δείξει ταυτόχρονα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 
Μέσα από τα φωτογραφικά έργα, τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση «Διασταυρώσεις», ο θεατής 
βρίσκεται αντιμέτωπος με ζητήματα σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της Ελληνικής φύσης, την 
αντίληψη του ανθρώπου ως μονάδας στο πλήθος, τον ρόλο του σε χώρους κενού ιστορίας. Επιπλέον 
ο θεατής καλείται να εξερευνήσει τα όρια των αναμνήσεων και να δημιουργήσει χώρους μέσα σε 
πλαίσια αντιθετικών συμβόλων. Η έκθεση «Διασταυρώσεις» ξεπερνώντας το θεματικό της περιεχόμενο 
διαμορφώνει την θεματολογία της με βάση το ιδιαίτερο εικαστικό στίγμα του κάθε καλλιτέχνη.

Άννα Χατζηνάσιου
Ιστορικός Τέχνης

Σ 
την έκθεση «Διασταυρώσεις», η οποία πραγματοποιείται στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στην 
Κρήτη, παρουσιάζονται έργα τριών από τους σημαντικότερους Έλληνες σύγχρονους φωτογράφους, 
δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης 

Ελληνικής φωτογραφίας. Παρότι ομαδική έκθεση, πρόκειται για την παρουσίαση τριών ατομικών 
εκθέσεων, οι οποίες «διασταυρώνονται» στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον 
και στις βιωματικές αναμνήσεις του κάθε καλλιτέχνη αφηγημένες από τον καθένα με τρόπο ώστε να 
αφήνουν το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. 
Μέσα από τις εικαστικές διασταυρώσεις αλλά και μέσα από τις διασταυρώσεις ιδεών ο επισκέπτης θα 
έχει την ευκαιρία να διακρίνει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού έργου του κάθε φωτογράφου αλλά και τα 
στοιχεία, που παρά τις αλλαγές συνεχίζουν να διατρέχουν το έργο του και να αποτελούν βασικό στοιχείο 
του προβληματισμού του. Ταυτόχρονα ο τρόπος παρουσίασης και η επιλογή των έργων θα επιχειρήσει να 
καλλιεργήσει ενδιαφέροντες συσχετισμούς μεταξύ των καλλιτεχνών και των φωτογραφιών τους, μέσα σε 
ένα εκθεσιακό χώρο, στον οποίο, λόγω της πολυεπίπεδης χωροταξικής του ιδιαιτερότητας, δίνεται από 
κάποια σημεία η δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης των έργων.
Το ενδιαφέρον του Γιώργη Γερόλυμπου εστιάζεται στη σχέση μεταξύ φύσης και ανθρώπινης επέμβασης, 
όπως αυτή εντοπίζεται στη σύγχρονη τοπιογραφία. Φωτογραφίζει «ενδιάμεσα» τοπία, τμήματα του 
περιβάλλοντος, που βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή λόγω της ανθρώπινης εκμετάλευσης της γης. 
Στα περισσότερα έργα του επιλέγει να φωτογραφίσει το «ανθρωποποιημένο» τοπίο όχι μόνο λόγω της 
εμφανούς παρουσίας έντονων κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών, που εγγράφονται επάνω του αλλά κυρίως 
λόγω της σημασίας αυτού του είδους τοπιογραφίας στη σύγχρονη αναπαράσταση και φωτογραφική 
πρακτική. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η αναζήτηση των παραμέτρων και 
επιπτώσεων του εξωραϊσμού στην σύγχρονη τοπιογραφία και ο μηχανισμός κατασκευής ταυτότητας 
μέσω του βιωμένου χώρου. 
Ο Πάνος Κοκκινιάς πραγματεύεται στις σκηνοθετημένες φωτογραφίες του τη σχέση του ανθρώπου με 
τον κόσμο και με τον εαυτό του. Αναζητά τις εκφάνσεις του υπαρξιακού ερωτήματος μέσα στη σημερινή 
πραγματικότητα και το πώς αυτές μπορούν να καταγραφούν με φωτογραφικά μέσα. Επικεντρώνεται 
άλλοτε στη διάρρηξη της σχέσης του ανθρώπου με την καταγωγή του, τη φύση, κι άλλοτε στην αμηχανία 
του να κατανοήσει την προέλευση και την ταυτότητά του, μέσα στο ίδιο του το δημιούργημα, την 
πόλη. Η ύπαρξη της ανθρώπινης παρουσίας, που διακρίνεται σε κάποιες φωτογραφίες του, καλεί τον 

Διασταυρώσεις
Γιώργης Γερόλυμπος - Πάνος Κοκκινιάς - Νίκος Μάρκου



8 9

the on-goings and their relation to the scenery. In the works of Panos Kokkinias, his love for the Greek 
landscape is evident.
Beyond the obvious fascination that the landscape generates to Nikos Markou over the past 20 years, 
his works are ruled by the interest for man and the desire to evoke a sense of “semi-objectivity”. 
Markou’s Topos studies the concept of natural and manufactured. Almost always, there is an artificial 
grid behind what appears natural in his pictures. These two elements intertwine to create colour 
images of artificial – natural landscapes that hover between the two categories in order to create an 
entirely new, a nuance in space. Working on his photographs with a transparent way he depicts spaces 
without the use of theatrical or dramatic elements. The way he frames his subjects, is straightforward 
and unembellished, in order to turn his subjects into huge window-like frames that overlook towards 
nature. He creates a series of monumental spaces that have been hanged on the wall for observation, 
which do not intend to recreate landscapes of incomparable natural beauty and harmony, nor to 
surprise us by the means of something unexpected, but “to create a new reality through the masterful 
use of detail”. The recognition of the scenery is not the goal of the artist, whose main preoccupation is 
the interior gaze. “Most people believe that photography is a representation of reality, but this is not 
the case”, he mentions. “Photography uses reality, which, however, is not objective”. 
All three artists photograph interiors, cities and landscapes, depicting the architectural and the 
natural environment that is under constant attack and submitted to continuous change. Their works 
are continuously characterized by the idea of transformation and evolution of the natural or man-
made landscape. What a landscape photographer tries to do is to show simultaneously the past, the 
present and the future.
The discourse that emerges through the works of selected creators refers to the relation between the 
redefinition of the Greek landscape, to the perception of man as a unit in the crowd, to fill in the gaps 
of the narrative and finally, to the exploration of the limits of memories. 
In this exhibition, the emphasis is not placed on the thematic content, as much as on the manner of 
each artist, which, essentially, is what shapes the thematology.

Anna Chatzinassiou
Art Historian

T 
he exhibition titled “Crossings”, which is taking place at the Municipal Art Gallery of Hania, 
Crete, presents the work of three significant contemporary Greek photographers, and creates 
a framework within which an important part of contemporary Greek photography can be 

showcased. The exhibition - rather than a group exhibition - consists essentially of three solo 
exhibitions. It presents different periods from the work of each artist, which intersect on a number 
of themes such as the relationship between man and the natural or artificial environment, as well as 
the personal recollections of each artist, narrated by them in such a way as to leave their personal 
imprint.
Visitors will thereby have the opportunity to see not only the development of each artist’s work 
through time, but also those elements, which consistently run through their work and constitute  
basic elements of their reflections. Moreover, the selection of works, as well as the hanging of the 
exhibition make use of the uniqueness of the space, which allows for simultaneous viewing of the 
works from a multitude of vantage points, creating interesting correlations between them. 
Yiorgis Yerolymbos’ work focuses on the interface of nature and culture as it can be exemplified in 
contemporary topography. He photographs landscapes under transition, places that have sustained 
changes in the face of modernisation and optimisation of land exploitation. Yerolymbos is merely 
interested in the dynamics of change. He chooses to photograph the human-altered landscape not 
only because it illustrates the rapid socio-political changes that have been punctuating the landscape 
and habitat in the past years, but also because this type of representation as a genre coincides with 
a significant change in the photographic imagery itself. His research interests include the process of 
beautification of landscape in contemporary photography, the construction of identity through lived-
in space.
In his staged photographs, Panos Kokkinias deals with man’s relationship to the world and the self. 
He searches for manifestations of the existential question in contemporary reality and for ways in 
which these may be captured by means of photography. The focus of his work shifts between the 
disruptions that beset man’s relationship to his origins -nature- and man’s inability to comprehend his 
provenance and identity within the environment that is of his own making – the city. In many of his 
works, he has photographed landscapes which contain, somewhere far in the distance, a presence of 
human life. This presence invites the viewer, after surveying the landscape, to step closer and discover 

Crossings
Panos Kokkinias - Nikos Markou - Yiorgis Yerolymbos
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Γιώργης Γερόλυμπος

Yiorgis Yerolymbos

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1973. Σπούδασε Φωτογραφία στην Αθήνα και Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εικόνα 
και Eπικοινωνία στο Goldsmiths College, University of London (1998) και διδακτορικό στην Tέχνη και το Design στο University of Derby (2007). Δίδαξε 
Φωτογραφία στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο από το 2008 έως το 2011. Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί
σε πολλά βιβλία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής. 
Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, εκθέτει την δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2008, με την 
υποστήριξη υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright, ολοκλήρωσε ένα οδοιπορικό στις ΗΠΑ, ταξιδεύοντας και φωτογραφίζοντας από τη μια ακτή ως την άλλη.
Το 2012 αποτέλεσε μέλος της Ελληνικής συμμετοχής στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, εκθέτοντας εικόνες μεγάλου μεγέθους της Αθήνας ενώ από 
το 2007 είναι ο επίσημος φωτογράφος της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το 2013 συμμετείχε στην κυρίως έκθεση Παντού 
αλλά Τώρα της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης σε επιμέλεια της Αdelina von Fürstenberg.

Yiorgis Yerolymbos (Paris, France 1973) is a photographer and architect. He studied photography at the Technological Institute of Athens and architecture 
at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He subsequently pursued a graduate degree at Goldsmith’s College, University of London, and completed 
his Ph.D. at the School of Art and Design of the University of Derby, UK. His photographic work has been published in a number of books on landscape
and architectural photography. He was also a lecturer in photography at the School of Architecture, University of Thessaly from 2008 to 2011. 
In addition to his academic work, he exhibits his work in solo and group art exhibitions in Greece and abroad. In 2008, supported by a Fulbright 
scholarship, he travelled the US by car from East to West and back focusing on the American landscape and how its visitor-user perceives it.
He participated in the 2012 Venice Biennale of Architecture with large scale works of the city of Athens and since 2007, he is the official photographer 
of the construction of the Stavros Niarchos foundation Cultural Center. In 2013 he participated in the main exhibition Εverywhere but Now of the 4th 
Biennale of Thessaloniki, curated by Adelina Von Fürstenberg. 

Χανιά, Ομίχλη // Fog, Hania 
2007, επικολλημένο σε d-bond, 120 x 120 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2007, mounted on d-bond, 100 x 194 cm. Courtesy the artist.



12 13

Αγάλματα, Θεσσαλονίκη // Statues, Thessaloniki
2011, επικολλημένο σε d-bond, 100 x 194 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2011, mounted on d-bond, 100 x 194 cm. Courtesy the artist

Αθήνα // Athens
2012, επικολλημένο σε d-bond, 100 x 194 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2012, mounted on d-bond, 100 x 194 cm. Courtesy the artist.
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Αταλάντη 142 χλμ // Atalandi 142 km
2009, επικολλημένο σε d-bond, 80 x 200 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

2009, mounted on d-bond, 80 x 200 cm. Courtesy the artist

80 χλμ Αθήνα - Λαμία // 80 km Athens - Lamia
2009, επικολλημένο σε d-bond, 80 x 200 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

 2009, mounted on d-bond, 80 x 200 cm. Courtesy the artist
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Ιόνιο // Ionio
2014, επικολλημένο σε d-bond, 80 x 130 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2014, mounted on d-bond, 80 x 130 cm. Courtesy the artist.

Πανόρμου // Panormou
2012, επικολλημένο σε d-bond, 100 x 170 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2012, mounted on d-bond, 100 x 170 cm. Courtesy the artist.
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Πήλειο, Νύχτα // Pilio, Night
2013, επικολλημένο σε d-bond, 100 x 165 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2013, mounted on d-bond, 100 x 165 cm. Courtesy the artist.

Οίτυλο // Itilo
2013, επικολλημένο σε d-bond, 100 x 165 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2013, mounted on d-bond, 100 x 165 cm. Courtesy the artist.
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Παραλία Ομίχλη ΙΙ // Seafront in fog II
2009, επικολλημένο σε d-bond, 80 x 210 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

2009, mounted on d-bond, 80 x 210 cm. // Courtesy the artist.

Τούνελ, Καρπενήσι // Tunnel, Karpenisi
2012, επικολλημένο σε d-bond, 100 x 175 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

2012, mounted on d-bond, 100 x 175 cm. Courtesy the artist.
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Πάνος Κοκκινιάς

Panos Kokkinias

Ο Πάνος Κοκκινιάς γεννήθηκε στην Αθήνα (1965), όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε φωτογραφία στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, στο Yale 
University (MFA) και στο Derby University (PhD) με υποτροφίες του Ι.K.Υ., του Ιδρύματος Ωνάση και του Yale School of Art. Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε 
πολλές ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, μεταξύ των οποίων το Vitamin Ph: New Perspectives in Photography των εκδόσεων Phaidon (2006). Με χορηγία του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκδόθηκε στις Η.Π.Α. η μονογραφία του με τίτλο “Here We Are” (PowerHouse Books, New York, 2012). 
Στις ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: Panos Kokkinias, BOZAR Centre for Fine Arts, Βρυξέλλες (2012); Galerie Xippas, Παρίσι και Αθήνα 
(2012, 2007, 2004). 
Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: 4th Singapore International Photography Festival, Σιγκαπούρη (2014); Staging the Domestic, 
The Hospital Club, Λονδίνο (2014); No Country For Young Men: Contemporary Greek Art In Times Of Crisis, BOZAR Centre for Fine Arts, Βρυξέλλες (2014); 
The sea is my land, MAXXI National Museum of XXI Century Arts, Ρώμη και Triennalle di Milano, Μιλάνο (2013-2014); Recorded Memories, Goethe 
Institute, Braunschweig Museum of Photography (Γερμανία), συνέχισε σε Σεράγεβο, Άγκυρα, Rijeka (Κροατία), Βουκουρέστι, Λευκωσία (2013-2014); Vertigo, 
Galerie Xippas, Γενεύη (2013); Νέα Υόρκη 1991 - 1994, Salon de Bricolage, Αθήνα (2012); The Eye Is A Lonely Hunter: Images Of Humankind, Fotofestival 
Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg (2011). Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ευρώπης και των Η.Π.Α.

Panos Kokkinias was born in Athens (1965), where he lives and works. He studied photography at the School of Visual Arts in New York, at Yale University, 
where he received his MFA, and Derby University, Great Britain where he earned a PhD in Photography with grants from Yale University, Alexander 
Onassis Foundation and the Greek State Scholarships Foundation. His work has been widely published internationally, among other in Vitamin Ph: New 
Perspectives in Photography, (Phaidon Press, 2006). His monograph Here We Are (PowerHouse Books, New York, 2012) was published with a grant from 
Stavros Niarchos Foundation. 
His solo shows include: Panos Kokkinias, BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels, 2012; Galerie Xippas, Paris and Athens (2012, 2007, 2004). 
He has participated in group shows such as: 4th Singapore International Photography Festival, Singapore (2014); Staging the Domestic, The Hospital Club, 
Λονδίνο (2014); No Country For Young Men, Contemporary Greek Art In Times Of Crisis, BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels (2014); The sea is my land, 
MAXXI National Museum of XXI Century Arts, Rome and Triennalle di Milano, Milano (2013-2014); Recorded Memories, Goethe Institute, Braunschweig 
Museum of Photography (Germany), travelled to Serajevo, Ankara, Rijeka (Croatia), Bucharest and Nicosia (2013-2014); Vertigo, Galerie Xippas, 
Geneva (2013); New York 1991 - 1994, Salon de Bricolage, Athens (2012); The Eye Is A Lonely Hunter: Images Of Humankind, Fotofestival Mannheim, 
Ludwigshafen, Heidelberg (2011). His photographs are included in public and corporate collections in Europe and the US. 

Μετρό // Metro 
2006, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 100 x 300 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2006, digital fujicolor crystal archive print, 100 x 300 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.
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Μουρίκι // Mouriki 
2006, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 170 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2006, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 170 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.

Ιτέα // Itea 
2004, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 168 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2004, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 168 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist
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Μεγαλόπολη // Megalopolis 
2006, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 164 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2006, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 164 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist

Πρέσπες // Prespes 
2009, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 194 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2009, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 194 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.
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Μέγκλα // Megla 
2004, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 120 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2004, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 120 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.

Κώστας // Kostas 
2003, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 171 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2003, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 171 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.



30 31

Twins 
1997, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 157 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

1997, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 157 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.

Αλέξανδρος // Alexandros 
2004, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 157 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2004, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 157 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.
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Evening Sun  
2004, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 183 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2004, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 183 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.

Ουρανία // Urania 
2007, ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση, 120 x 157 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Xippas Gallery, Παρίσι και του καλλιτέχνη.

2007, digital fujicolor crystal archive print, 120 x 157 cm. Courtesy Xippas Gallery, Paris and the artist.
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Νίκος Μάρκου

Nikos Markou

Ο Νίκος Μάρκου γεννήθηκε στην Αθήνα (1959), όπου ζει και εργάζεται. Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε πολλές ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, μεταξύ των 
οποίων το COSMOS, εκδόσεις tetarto (2004) και το Geometries εκδόσεις Αδάμ.
Στις ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: The Future Lies Behind Us (Ν.Μάρκου- Κ.Βελώνης), Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα (2014), Monumenta 
Naturalia, Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα (2012), Τόπος: Πτυχές του Χώρου, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (2010), Τόπος: Πτυχές του Χώρου, Photo 
Espana, OpenPhoto Cuenca, Ισπανία (2009). Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: Life Narratives, Faces, Το Ευρωπαικό Πορτραίτο από 
το 1990, BOZAR - Centre for Fine Art, Βρυξέλλες, Βέλγιο (2015), Life Narratives, Λόγος, Photo Bienalle, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
(2014), Ελληνικές Θάλασσες: Ένα φωτογραφικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2013), Sense of Place: European Landscape Photography, 
επιμέλεια: Liz Wells, BOZAR-Centre for Fine Art, Βρυξέλλες, Βέλγιο (2012), Τέχνη στην Εποχή της Κατάρρευσης, Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα (2010), PhotoΕspaña 
2009, Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Εικαστικών Τεχνών, Κουένκα, Ισπανία (2009). Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. 

Nikos Markou was born in Athens (1959), where he lives and works. His work has been published in various books, such as COSMOS (tetarto Publications, 
2004) and Geometries (Adam Publications, 2000).
His solo shows include: The Future Lies Behind Us (N.Markou-K.Velonis), AD Gallery, Athens (2014); Monumenta Naturalia, AD Gallery, Athens (2012); 
Topos: Nuances of Space, National Museum of Photography, Thessaloniki (2010); Topos: Nuances of Space, PhotoEspaña, Cuenca, Spain (2019). He has 
participated in group shows in Greece and abroad such as: Life Narratives, Faces. European Portrait Photography since 1990, BOZAR-Centre for Fine Arts, 
Brussels, Belgium (2015); Life Narratives, Logos, Photo Bienalle, Thessaloniki Museum of Photography, Thessaloniki (2014); Greek Seas: A photographic 
journey in time, Benaki Museum, Athens (2013); Sense of Place: European Landscape Photography, curated by Liz Wells, BOZAR-Centre for Fine Arts, 
Brussels, Belgium (2012); Art in the Time of Collapse, AD Gallery, Athens (2010); PhotoΕspaña 2009, International Festival of Photography and Visual Arts, 
Cuenca, Spain (2009). His photographs are included in public and corporate collections in Greece and abroad.

15/12/2002
2002, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 60 x 180 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2002, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 60 x 180 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.
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11/6/2006
2006, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2006, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.

1/12/2005
2005, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2005, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.
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21/4/2006
2006, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2006, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.

23/11/2008
2008, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2008, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.
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2/1/2007
2006, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2006, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist

19/2/2007
2007, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2007, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.
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6/6/2004
2004, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2004, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.

19/10/2004
2004, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2004, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.
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13/12/2008
2008, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 119 x 150 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2008, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 119 x 150 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.

17/4/2005
2005, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 88 x 110 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2005, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 88 x 110 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.
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19/8/2008
2008, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 88 x 110 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2008, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 88 x 110 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.

12/10/2004
2004, εκτύπωση inkjet σε αρχειακό χαρτί επικολλημένη σε αλουμίνιο, 88 x 110 εκ. Με την ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη.

2004, inkjet print on fine art paper mounted on aluminium, 88 x 110 cm. Courtesy AD Gallery, Athens and the artist.



O κατάλογος τυπώθηκε τον Μάρτιο του 2015,
σε 1.000 αντίτυπα για λογαριασμό της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων.

The catalogue was printed in March 2015,
in 1.000 copies for the Municipal Art Gallery of Chania.


