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H
Αντιγόνη Καββαθά γεννήθη-
κε το 1955 στη Θεσσαλονίκη. 
Σπούδασε Ζωγραφική στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

της Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στις ΗΠΑ (Ν. Υόρκη και Βοστό-
νη). Έχει κάνει δέκα ατομικές εκθέσεις 
και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα της 
βρίσκονται σε συλλογές στην Ευρώπη, 
Αμερική και Ασία. Ζει στην Αθήνα.
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«Φρίζα ΙI», 35 ΅ 320 εκ., ακρυλικά σε χαρτί (λεπτομέρεια) / “Frieze II”, 35 ΅ 320 cm, acrylics on paper (detail), 2002



«Είδωλα μέρος Ι, ΙΙ, III, IV», 380 ΅ 200 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2007
“Images part Ι, ΙΙ, III, IV”, 380 ΅ 200 cm, charcoal on paper, 2007

«Ο σκύλος», (δίπτυχο)  180 ΅ 180 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2007 - 8 
“The dog”, (diptych) 180 ΅ 180 cm, charcoal on paper, 2007 - 8

 «Γερμανική νεκρή φύση», 43 ΅ 35,5 εκ., ακρυλικά σε χαρτί, 2003
       “German still life”, 43 ΅ 35,5 cm, acrylics on paper, 2003



 «Νεφέλωμα», 67 ΅ 91 εκ., ακρυλικά σε mylar, 2010
       “Nebula”, 67 ΅ 91 cm, acrylics on mylar, 2010

«Κόμη της Βερενίκης», 67 ΅ 40 εκ., ακρυλικά σε mylar, 2011
“Coma Berenice”, 67 ΅ 40 cm, acrylics on mylar, 2011

 «Αστερισμός», 67 ΅ 91 εκ., ακρυλικά σε mylar, 2010
       “Constellation”, 67 ΅ 91 cm, acrylics on mylar, 2010

«Τοτέμ», 246 ΅ 91 εκ., ακρυλικά σε mylar, 2010 
“Totem”, 246 ΅ 91 cm, acrylics on mylar, 2010



«Μοτίβα Ι», 29,5 ΅ 41,5 εκ.,
ακρυλικά σε χαρτί, 2001

“Patterns I”, 29,5 ΅ 41,5 cm,
acrylics on paper, 2001


