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ΧΘΟΝΙΑ ΦΙΔΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ
Το Αρχέτυπο και η Ανάκλασή του 

Αυτά τα δέντρα βρίσκονται στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου· φθινόπωρου και χειμώνα. Οι ζωγραφικές συνθέσεις
στις οποίες εικονίζονται κινούνται σ’ ένα υψηλό ποιητικό και εννοιολογικό επίπεδο κι αποτελούν την καινούργια
δουλειά της Αντιγόνης Καββαθά, η οποία, με αφορμή τη φύση μιλάει για τη ζωή. Η παρατήρηση έχει τον πρώτο
λόγο: το καλοκαίρι του 2007 είδε από κοντά τις πυρκαγιές στην  Ύδρα, στην Πελοπόννησο, στην  Ήπειρο. Οι ει-
κόνες της καμένης γης και των απανθρακωμένων δέντρων ρίζωσαν βαθιά μέσα της. Λίγο αργότερα, φθινόπωρο προς
χειμώνα πια, αντίκρισε άπειρα «νεκρά» δέντρα σε πάρκα και δάση. Εικόνες σχετικά παρόμοιες, που την απασχο-
λούσαν συνεχώς, λειτουργούσαν υποσυνείδητα, αναμόχλευαν μνήμες, για να φέρουν τελικά στο επίπεδο του συ-
νειδητού αρχέτυπα σχήματα και μύθους, διδαχές και τεχνικές, σύμβολα και έννοιες. Είχε έρθει η στιγμή της
δημιουργίας όταν πήρε τα πινέλα της κι άρχισε να μεταφέρει έναν καινούργιο ζωγραφικό κόσμο πάνω στην επι-
φάνεια του υλικού της, που κι αυτό επιλέχθηκε να είναι ξεχωριστό, ανάλαφρο, σχεδόν διάφανο, άκαυστο. Υλικό
ασύμβατο με μια φθίνουσα πραγματικότητα, συμβατό όμως με την ιδεατή έννοια μιας αθάνατης τέχνης.
Υιοθέτησε ένα εξαιρετικά λιτό, ευαίσθητο και περίτεχνο σχέδιο για να διερευνήσει τις αντιθέσεις άσπρου-μαύρου
και να δημιουργήσει τη νέα ενότητα έργων με τίτλο Χθόνια Φίδια και Ιερά Δέντρα. Με αφετηρία όχι μόνο τις εικό-
νες των δέντρων που είχε συλλέξει ως ντοκουμέντο, αλλά και τον συνεχή προβληματισμό της γύρω από τη φύση,
τη ζωή και το επέκεινα, συνέδεσε την τωρινή δουλειά της με την προηγούμενη, που είχε τίτλο Ιχνηλατώντας τα
Ερέβη (2007). Τότε πραγματευόταν τον κόσμο των σκιών. Γι’ αυτό είχε επιστρατεύσει το ατομικό και συλλογικό
αρχέτυπο της σκιάς, για να δώσει υπόσταση σε υπάρξεις που κινούνταν στον μεταίχμιο χώρο του Eρέβους· στις
παρυφές των Πυλών του Άδη.
Στα χρόνια που ακολούθησαν έδωσε εύρος και βάθος στον προβληματισμό της. Φαίνεται ότι αισθάνθηκε ώριμη
πλέον να διερευνήσει αυτό καθαυτό το επέκεινα. Εκεί, εκτός από τις σκιές, συνάντησε τους φύλακες του Άδη, τα
χθόνια φίδια, τα ιερά δέντρα, τα μυθικά τέρατα. Για να φέρει αυτές τις εικόνες στον κόσμο του συνειδητού και
χωρίς φόβο να τις πραγματώσει, χρησιμοποίησε ως πρωτογενές υλικό όσες ήδη κατείχε, τις πραγματικές, με τους
κορμούς, τα δέντρα, τα δάση. Απ’ αυτά τα δέντρα άλλα ήταν θύματα εμπρησμών, κεραυνών ή ξηρασίας, κι άλλα,
απλά, βρίσκονταν σε χειμερία νάρκη. Περιόρισε την αναπαράσταση στη σκιαγράφηση των κορμών, αποφεύγοντας
έτσι τη δραματοποίηση του θέματος. Επέλεξε το μαύρο χρώμα για να καταγράψει την ένταση όχι μόνο του θέμα-
τος αλλά και της δημιουργικής στιγμής. Ο συμβολισμός την οδήγησε μέσω της μορφής να εικονίσει υπερφυσικές
πραγματικότητες. Απ’ εκεί και πέρα άρχισε ένα οργιώδες παιχνίδισμα με το φως, τη σκιά, τα σχήματα, τις γραμ-
μές, το πραγματικό, το φανταστικό, την εικόνα και την αντανάκλασή της.  
Οι ζωγραφικές συνθέσεις της απέκτησαν πια άλλο χαρακτήρα. Αν και κυριαρχεί σ’ αυτές το μαύρο χρώμα, το φως
είναι εκείνο που τις καθορίζει. Το χρησιμοποιεί κυρίως ως φόντο για να δημιουργήσει σκιές, να παίξει με τους όγ-
κους και την τρίτη διάσταση, που άλλοτε εμφανίζεται κι άλλοτε εξαφανίζεται στη δουλειά της. Επιπλέον, το φως
καθορίζει τη ζωγραφική χειρονομία, τονίζοντας, ταυτόχρονα, χαρακτηριστικά της εικαστικής σύνθεσης: την ισορ-
ροπία, τη συμμετρία, την ομορφιά της λεπτομέρειας. Δεν είναι λίγες οι φορές που, καθώς το φως υπάρχει πίσω
από το σχήμα, δίνει στη σύνθεση την αίσθηση ενός ρηχού ανάγλυφου, μοναδικού σε ακρίβεια και αρμονία. Μια
αίσθηση που ενισχύεται με τη χρήση λεπτών πινέλων, τα οποία εξασφαλίζουν υφή, βάθος και έναν υπαινιγμό όγκου
στη σύνθεση. 
Η Αντιγόνη Καββαθά ακολουθεί μια δική της τάξη πραγμάτων, όπου όλα λειτουργούν χαμηλόφωνα, ποιητικά και
υπαινικτικά, για να συνδέσουν μ’ έναν υπόγειο, θα ’λεγε κανείς τρόπο, το παρόν με το παρελθόν. Είτε αυτό έχει
να κάνει με πολιτισμικές αναφορές είτε με τη μυθολογία και την ανάκλασή της στη ζωή είτε με τεχνικές ή καλλι-
τεχνικές αναζητήσεις. Η γραφή της ακολουθεί ένα είδος ροής, όπως εκείνη του Μαιάνδρου, του πολυδιάστατου
αρχαιοελληνικού γραμμικού συμβόλου, το οποίο, ενίοτε, λειτουργεί και ως έμβλημα των θεομάχων Ελλήνων ηρώων,
ταυτιζόμενο με τη «μαιάνδριο λαβή» του  Ηρακλή στη μάχη του με τον Τρίτωνα. 
Ιδιαίτερη όμως αναφορά πρέπει να γίνει στο πολύμετρο έργο της «Πύθωνας» (61εκ. x 18,5μ., 2011). Ο κορμός ενός
δέντρου μεταλλάσσεται σε ιερό χθόνιο φίδι, σύμβολο σοφίας και γνώσης. Ο χθόνιος χαρακτήρας κι η υπόγεια
δράση του, όπως θέλει η παράδοση, το φέρνουν σε συνάφεια με τον κάτω κόσμο, όπου κυριαρχούν οι νεκροί με
τις υπερφυσικές δυνάμεις. Θεωρείται εκφραστής των επιθετικών δυνάμεων των θεών του κάτω κόσμου, κυρίαρ-

ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ / AGONY IN THE GARDEN, 2010, 158X122cm, 62X48in, acrylics on mylar
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χος του σκότους, εχθρός του ήλιου. Ο χθόνιος όφις αντιπροσωπεύει τη σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και το
κακό, το θετικό και το αρνητικό, το λευκό και το μαύρο, τις μάχες που έδωσαν ο Δίας με τον Τυφώνα, ο Απόλ-
λωνας με τον Πύθωνα, ο Ηρακλής με τον Τρίτωνα, ο Όσιρις με τον Σεθ, ενώ από άλλους ταυτίζεται με την αστραπή,
τη δύναμη των υδάτων, όλους τους ποτάμιους θεούς. 
Αυτή είναι η ζωγραφική της Αντιγόνης Καββαθά. Εντυπωσιακή και περίτεχνη με την πρώτη ματιά, ιδιαίτερα ποιητική
και συμβολική στο βάθος της. Άλλοι της προσδίδουν τη χροιά μιας οικολογικής συνείδησης κι άλλοι συγκινούνται
στη θέασή της, γιατί, εκτός από έναν σύγχρονο προβληματισμό, εμπεριέχει στοιχεία της καλλιτεχνικής παράδο-
σης, της μυθολογίας, της ψυχαναλυτικής διαδικασίας, της αέναης υπαρξιακής πάλης του ανθρώπου, την υπεροχή
της ζωής απέναντι στο θάνατο. Συνδέει, μ’ άλλα λόγια, μ’ έναν δικό της τρόπο το χθες με το σήμερα, τη γνώση του
παρελθόντος με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Κι αυτό την κάνει αυθεντική και επίκαιρη. Συμβολική, χαμηλόφωνη,
ευρηματική, αλλά ταυτόχρονα απαιτητική με το εικαστικό αποτέλεσμα. Έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια προ-
σωπική γραφή, που κάνει τα έργα της πρωτότυπα, μερικές φορές δύσκολα ταξινομίσημα, σίγουρα όμως ξεχωρι-
στά στη δομή και την υφή τους, μοναδικά. Κι αυτό ερμηνεύεται: ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα έχει τελεολογικό
χαρακτήρα. Υπηρετεί, δηλαδή, σκοπούς και στόχους, που δεν είναι άλλοι από την αρμονική συνύπαρξη σχεδίου
και φόρμας, χρώματος και σχήματος, έννοιας και περιεχομένου.  
Οι περισσότερες συνθέσεις της είναι άρτια οργανωμένες σε δύο διαστάσεις, σε συγκεκριμένο πλαίσιο, δείχνον-
τας έτσι πόσο καλά γνωρίζει να ορίζει το χώρο. Άλλες, πάλι, επεκτείνονται στο άπειρο, πέρα από το οπτικό πεδίο
του θεατή. Επινοεί έναν δικό της τρόπο να υπερβαίνει τα όρια, να διευρύνει τη φαντασία, να κινητοποιεί το θεατή
σε συμμετοχή, δίνοντάς του ταυτόχρονα την ευκαιρία να ονειρεύεται, να παραθέτει τη δική του εκδοχή· τον προ-
καλεί σε διάλογο. Η δεξιότητα, η προσοχή στη λεπτομέρεια, ο ακριβής σχεδιασμός και η δημιουργική συνέπεια
αποτελούν πάντα αναπόσπαστα στοιχεία του έργου της, το οποίο συνεχώς πλουτίζεται και αποκτά νέα δυναμική.
Στις ποικίλων διαστάσεων ασπρόμαυρες συνθέσεις της, με τα ακρυλικά χρώματα πάνω σε mylar (συνθετικό ρυζό-
χαρτο − ένα καινούργιο στοιχείο στη δουλειά της), στις εξαιρετικά σύνθετες φρίζες που αρέσκεται να δημιουρ-
γεί και που καθεμιά τους αφηγείται επεισόδια ζωής, κυριαρχεί η φρέσκια γραφή, η δυναμική έκφραση, ο απόλυτος
έλεγχος των μέσων. Όλα τούτα αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία όχι μόνο της εξελικτικής της πορείας στον εικα-
στικό χώρο, αλλά και της βαθιάς ενασχόλησής της μ’ όλες τις εκφάνσεις της φύσης και της ζωής, τους μύθους και
την πραγματικότητα, το ορατό, το αόρατο, το φαίνεσθαι και το είναι.                 

Πέγκυ Κουνενάκη 
Αθήνα, Μάρτιος 2011 

CHTHONIC SERPENTS AND SACRED TREES
The Archetype and its Reflection

These trees are suspended between life and death at the very moment of autumn’s transition to winter. The com-
positions they occupy are of a highly poetic and conceptual level. They constitute the new work of Antigoni Kav-
vatha in which she talks of life through the depiction of nature. Observation is paramount; in the summer of 2007,
she saw firsthand the forest fires in Hydra, Epirus, and the Peloponnese. The view of scorched earth and burnt trees
had a profound impact on her. A few months later, when she came upon many dormant winter trees in parks and
forests, the similar images jarred her thoughts and worked on her unconscious memories. Her experiences even-
tually rose to a conscious level to express themselves in archetypical shapes and myths, teachings and techniques,
symbols and concepts. When she picked up her brushes, Kavvatha gave birth to a novel painterly world on the sur-
face of her material, which was itself chosen to be especially light, almost transparent or fire-proof. This material con-
trasts with the decaying reality but harmonizes with immortal conceptions of art. 
Kavvatha adopted an especially spare, sensitive, and artistic drawing style in order to emphasize contrasts between
black and white while constructing her new set of works entitled “Chthonic Serpents and Sacred Trees”. Inspired
not only by the images of trees she had scrutinized, but also by her recurring fascination with such themes as na-
ture, life, and the hereafter, she related her present work to an earlier one, entitled “Tracking Erebus” (2007). Then,
Kavvatha was concerned with the world of shadows. She used the individual and collective archetype of the shadow
to enliven beings that moved in the marginal spaces of Erebus at the gates of Hades. 
In the years that followed, the artist’s concerns widened, deepened, and matured, enabling her to stare into the here-

ΙΕΡΟ ΔΕΝΤΡΟ / SACRED TREE, 2011, 245X122cm, 96X48in, acrylics on mylar
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ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ ΠΥΛΗ IΙ / AHERUSIA GATE IΙ, 2011, 243X112cm, 96X44in, acrylics on mylar

after itself. There, alongside shadows, she met the guardians of Hades: chthonic snakes, sacred trees, and mythical
beasts. To bring these forms to a conscious level and to express them without fear, she drew upon the tree trunks,
trees, and forests that had so captivated her.  Some of these trees were simply hibernating while others were vic-
timized by arson, thunderbolts, or drought. Rather than dramatize the entire subject, she confines the representa-
tion by drawing trunks. She chooses black to portray the tension inherent within the subject matter, while symbolism
guides her beyond these forms and allows her to explore supernatural realities.  Furthermore, the works reveal an
intense play between light and shadow, shape and line, real and virtual; between pictures and their reflections. The
compositions thus become endowed with a different character. Though black dominates, it is the light which de-
termines them. Kavvatha uses light predominantly as background to emphasize shadows, to play with the volumes
and the third dimension, which comes in and out of her work. It is this light that determines the painting gesture,
emphasizing at the same time extraordinary features of the compositions; balance, symmetry, and beauty in texture
and detail. Frequently in her works light behind a shape gives the composition a sense of shallow relief, unique in its
exactitude and harmony. This impression is strengthened by the use of fine brushes which enhance texture, depth,
and a hint of volume within the composition.
Antigoni Kavvatha creates her own universe, where all elements function in low tones, poetically and implicitly in
order to correlate the present with the past, whether this has to do with contemporary cultural references, mythol-
ogy and its reflection in life, or with her own artistic process. Her brushstrokes flow like a meander – that multidi-
mensional, ancient Greek sign which is also an emblem of Greek heroes fighting against gods, as on the “meander
lock” of Hercules in his battle with Triton. Special mention should, however, be made about her long painting
“Python” (61 cm x 18.5 m, to 2011). Here, the tree trunk is transformed into a chthonic serpent, symbol of wisdom
and knowledge. As tradition relates, its chthonic, subterranean character links it with the Underworld, a place dom-
inated by supernatural beings that have died. Python expresses the martial powers of the gods of the Underworld,
those sovereigns of darkness and enemies of the sun. The chthonic serpent is identified with thunder, the power of
water, and all the river gods. It also represents the struggle between good and evil, positive and negative, black and
white, and the battles of Zeus against Typhon, Apollo against Python, Hercules against Triton, and Osiris against Seth.

This is the art of Antigoni Kavvatha; impressive and elaborate at first sight, poetic and deeply symbolic upon closer
examination. Looking at her paintings, one may see in them an ecological sensibility or become moved by one of many
universal themes: mythology, psychological processes, mankind’s perpetual existential struggle, and the dominance
of life over death. In other words, she connects in her own way yesterday with today, knowledge of the past with
contemporary reality. This makes her authentic and forever topical.
Symbolic, low-toned, inventive, but at the same time demanding with the pictorial product, Kavvatha has managed
to create a personal style that makes her work original and occasionally difficult to classify, yet always unique in
structure and texture. This much can be explained; everything she attempts has a teleological character. That is, her
works serve the purpose of the harmonious co-existence between drawing and form, color and shape, meaning and
content.
Most of her compositions are perfectly organized in two dimensions within a concrete framework, a characteristic
of her ability to define the space. Other images extend to infinity, beyond the confines of the artwork itself. She in-
vents her own ways to transcend these limits and, in so doing, she enhances the imagination, prompting the spec-
tator to participate, giving him the opportunity to dream or pose his own version, and inviting him to a dialogue.
Kavvatha’s adroitness, her attention to detail, the exactness of the drawings, and her creative consistency constitute
integral elements of her work, which is constantly enriched, acquiring new dynamics.  These black-and-white com-
positions and the complex friezes (acrylic paint on mylar, a synthetic rice paper which is a new element in her work)
dominated by vivid brushstrokes, a vibrant expression, and the absolute control of the artist’s means. All of these
constitute telling elements not only of her evolution in the world of painting, but also of her deep fascination with
nature and life, myth and reality, the visible and the invisible, the seeming and the being.

Pegy Kounenaki
Athens, March 2011
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ΥΔΡΑ / HYDRA, 2010, 67X91cm, 26X36in, acrylics on mylar

ΝΕΦΕΛΩΜΑ / NEBULA, 2010, 67X91cm, 26X36in, acrylics on mylar
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ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ / TARANTULA, 2010, 67X91cm, 26X36in, acrylics on mylar

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ / CONSTELLATION, 2010, 67X91cm, 26X36in, acrylics on mylar
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ΙΕΡΟ ΤΕΡΑΣ Ι / SACRED BEAST I, 2010, 84X61cm, 33X24in, acrylics on mylar
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ΠΥΘΩΝ / PYTHON, 2011, 0.61X18.5m, 24X341in, acrylics on mylar
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ΙΕΡΟ ΤΕΡΑΣ ΙΙ / SACRED BEAST II, 2010, 84X61cm, 33X24in, acrylics on mylar
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ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ / HIEROPHANT, 2010, 243X91cm, 95.5X36in, acrylics on mylar
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TOTEM, 2010, 246X91cm, 97X36in, acrylics on mylar
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ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΨΕΙΣ / DENDRITE SYNAPSES, 2011, 67X55cm, 26.5X22in, acrylics on mylar
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ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ / COMA BERENICE, 2011, 67X40cm, 26X16in, acrylics on mylar
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ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ / ARMAGEDDON, 2011, 163X120cm, 64X47in, acrylics on mylar   /   πίσω - back, ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ - ARMAGEDDON, 2011, detail 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ  ΚΑΒΒΑΘΑ

1955 Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ζει στην Αθήνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ
1982 - 84 • BOSTON UNIVERSITY, Βοστόνη, MA, ΗΠΑ (μεταπτυχιακό πρόγραμμα και δίπλωμα MASTER στη Ζωγραφική)
1981 • ART STUDENΤS LEAGUE OF NEW YORK, Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ (Σχέδιο, Ζωγραφική)
1980 • STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, Plattsburgh, NY, ΗΠΑ (Ιστορία Αμερικανικής Τέχνης, Ζωγραφική)
1979 • UNIVERSITY OF QUEBEC, ECOLE DES BEAUX ARTS, Montreal, Καναδάς (μεταπτυχιακό πρόγραμμα)
1974-79 • ΑΣΚΤ Αθήνας, Εργαστήριο Γιάννη Μόραλη

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2011 • «ΧΘΟΝΙΑ ΦΙΔΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ», FIZZ GALLERY, Αθήνα
2008 • «ΣΚΙΕΣ ΙΙ», TSATSIS PROJECTS / ART FORUM GALLERY, Θεσσαλονίκη
2007 • «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΕΒΗ», VERENA FOUNDATION, Ύδρα  
2005 • «MIKΡΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 2000-2004», ART GALLERY L-S, ELOUNDΑ MARE, Κρήτη

• «ΣΚΙΕΣ», GALERIE 3, Αθήνα
1995 • «ΓΚΑΖΙ 1991-1994», Οργάνωση: GALERIE 3,  Αθήνα
1991 • «Ο ΤΟΙΧΟΣ», SPOT THOMSON, Αθήνα

• «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ», GALERIE 3, Αθήνα

OMAΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2011 • «LOOK AT MY BOOK», ΠΡΙΣΜΑ GALLERY, Πειραιάς 
2010 • «ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ»,

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΗΣ, Χανιά, Κρήτη
2009 • «ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ», ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΗΣ, Χανιά, Κρήτη

•  «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Αθήνα                            

2008 • «ART + NATURE: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΡΑΣΗ 2008»,
ΒΙΛΑ ΚΑΖΟΥΛΗ, Κηφισιά, Αθήνα

• «[WO + MAN = ?]2», Εξάρχεια, Αθήνα              
2007 • «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»,

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Θεσσαλονίκη
• «ARTMAR 2007», II BIENNAL DE LA MEDITERRANIA, Βαρκελώνη, Ισπανία            
• «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2007: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΒΒΑΘΑ ΚΑΙ ΤΗΣ DOROTA ZGLOBICKA»,

3.14 ECOART GALLERY, Αθήνα
• «STRONG WOMEN - PICTURESQUE WORLDS», 

VERENA FOUNDATION / KUNSTHALLE MANNHEIM, Ύδρα
• «RESTART», ART ATHINA 2007, συμμετοχή με την GALERIE 3, Αθήνα  

2005 • «ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ», ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αθήνα
2001 • «ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», GALERIE 3, Αθήνα
2000 • «25 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ», DIANA-YIULIA GALLERY, Αθήνα
1999 • «PRET-A(RT)-PORTER», ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ, Αθήνα

• «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ: ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ», ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KAΘΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, Νάξος
1997 • «ΟΙΚΟ - ΤΟΠΙΑ  ΙΧ», Tεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα
1996 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΑΣΚΤ, Αθήνα
1984 • BOSTON UNIVERSITY ART GALLERY, Βοστόνη, MA, ΗΠΑ
1980 • MYERS FINE ARTS GALLERY, Plattsburgh, NY, ΗΠΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1979 • «ΕΠΑΙΝΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», ΑΣΚΤ Αθήνας

• «ΒΡΑΒΕΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ, ΑΣΚΤ Αθήνας
Έργα της υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

ANTIGONI  KAVVATHA

1955 Born in Thessaloniki, Greece. Lives in Athens, Greece.

STUDIES
1982 - 84 • MFA at the SCHOOL OF FINE ARTS, BOSTON UNIVERSITY, Boston, MA, USA
1981 • Studied Drawing and Painting at the ART STUDENTS LEAGUE OF NEW YORK, NY, USA
1980 • Studied History of American Art, Painting at the STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, Plattsburgh, NY, USA                
1979 • Graduate Student, UNIVERSITY OF QUEBEC, ECOLE DES BEAUX ARTS, Montreal, Quebec, Canada         
1974 - 79 • BA in Painting, SCHOOL OF FINE ARTS, Giannis Moralis studio, Athens, Greece
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ΕΞIΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ I-VIII / SCAPEGOAT I-VIII, 2010, 112X30cm, 44X12in, acrylics on mylar

SOLO EXHIBITIONS
2011 • “CHTHONIC SERPENTS AND SACRED TREES”, FIZZ GALLERY, Athens, Greece
2008 • “SHADOWS II”, ΤSATSIS PROJECTS / ART FORUM GALLERY, Thessaloniki, Greece  
2007 • “TRACKING EREBUS”, VERENA FOUNTATION, Hydra, Greece       
2005 • “SHADOWS”, GALERIE 3, Athens, Greece 

• “SMALL PAINTINGS 2000-2004”, ART GALLERY L-S, Elounda Mare, Crete, Greece 
1995 • “GAZI 1991 - 1994”, organized by GALERIE 3, Athens, Greece
1991 • “THE WALL”, SPOT THOMSON, Athens, Greece

• “PAINTINGS”, GALERIE 3, Athens, Greece

GROUP EXHIBITIONS
2011 • “LOOK AT MY BOOK”, PRISMA ART GALLERY, Pireus, Greece
2010 • “ART & TECHNOLOGY: MAN AND MACHINE”, OLIVEPRESS - ART FACTORY, Chania, Crete, Greece
2009 • “THE MEDITERRANEAN OLIVE GROVE”, OLIVEPRESS - ART FACTORY, Chania, Crete, Greece

• “NOTES ON A TREE / RECYCLING MANUAL”, MELINA MERCOURI CULTURAL CENTER, Athens, Greece 
2008 • “ART + NATURE: ENVIRONMENT - ACTION 2008”, VILA KAZOULI, Athens, Greece  

• “[WO + MAN = ?]2”, Exarchia, Athens, Greece
2007 • “VISUAL ARTS IN GREECE 2007: ARTISTIC INNOVATION SEMIOTICS OF ITS CONDITIONS

IN THE NEW ERA”, STATE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, Thessaloniki, Greece
• “ARTMAR 2007”, II BIENNAL DE LA MEDITERRANIA, Barcelona, Spain              
• “SUMMER 2007”, IMPRINTS BY ANTIGONI KAVVATHA AND DOROTA ZGLOBICKA,

3.14 ECOART GALLERY, Athens, Greece
• “STRONG WOMEN - PICTURESQUE WORLDS”, VERENA FOUNDATION / KUNSTHALLE MANNHEIM,  

Hydra, Greece
• “RESTART”, ART ATHINA 2007, with GALERIE 3, Athens, Greece

2005 • “FIVE ARTISTS”, ARTS CENTER AT ACS, Athens, Greece
2001 • GALLERY ARTISTS, GALERIE 3, Athens, Greece
2000 • “25 ARTISTS IN AGORA”, DIANA-YIULIA GALLERY, Athens, Greece
1999 • “PRET - A(RT) - PORTER”, DESTE FOUNDATION, Athens, Greece          

• “ΑRCHIPELAGO: END OF THE CENTURY”, CATHOLIC CATHEDRAL CULTURAL CENTER, Νaxos, Greece   
1997 • “ECO-TOPIA ΙΧ”, TECHNOPOLIS GAZI, Athens, Greece
1996 • ΑRTISTS UNION, Athens, Greece        
1984 • BOSTON UNIVERSITY ART GALLERY, Boston, MA, USA
1980 • MYERS FINE ARTS GALLERY, Plattsburgh, NY, USA

HONORS AND HONORARY MENTIONS
1979 • “ΗΟΝΟR FOR PORTFOLIO”, SCHOOL OF FINE ARTS, Athens, Greece

• “PRIZE FOR WORK IN MOSAICS”, MOSAICS STUDIO, SCHOOL OF FINE ARTS, Athens, Greece
Her works are in private collections in Europe and the USA.   
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http://antigonikavvatha.wordpress.com

O κατάλογος ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΒΒΑΘΑ 2011 ΧΘΟΝΙΑ ΦΙΔΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ
τυπώθηκε με αφορμή την έκθεση στη FIZZ GALLERY το Μάιο του 2011

Σχεδιασμός καταλόγου: Κωνσταντίνος Σαπάνας, Λάμπρος Πούλης
Φωτογραφίες έργων: Χριστόφορος Δουλγέρης, Χαρά Βαλσαμίδου

Εκτύπωση: ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε.

www.fizzgallery.gr
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