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H
έκθεση ζωγραφικής “Mythology” του Ανδρέα Κοντέλλη

θα φιλοξενηθεί στο Ελληνικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη,

τον Μάϊο του 2019, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για

την προβολή του Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού στις Ηνω-

μένες Πολιτείες. 

Ο ζωγράφος απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα

και με μεταπτυχιακό τίτλο από το Middlesex University, London,

είναι πολυβραβευμένος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

και από την Ακαδημία Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από

20 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές

εκθέσεις σε σημαντικά Μουσεία και χώρους πολιτισμού. Πρό-

κειται για έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους της εξπρε-

σιονιστικής ζωγραφικής στην Ελλάδα.  

Σε αυτή την έκθεση ο καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα σχόλιο πάνω

σε προσωπικές μυθολογίες και τις εννοιολογικές τους προεκτά-

σεις, οι οποίες βασίζονται στη συλλογική μυθολογία και ερμη-

νεύονται εικαστικά με μια σύγχρονη αισθητική.

76

Κωνσταντίνος Κούτρας 

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

Αγαπητοί φίλοι,

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
Νέα Υόρκη
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T
he exhibition of paintings by Andreas Kontellis titled

“Mythology” will be hosted in May 2019 at the Consulate

General of Greece in New York, as part of the events or-

ganized in order to promote contemporary Greek culture in the

United States.

A graduate of the School of Fine Arts in Athens, the artist holds

a Masters of Art degree in Fine Art from Middlesex University,

London, and has received several awards from the State Schol-

arship Foundation and the Academy of Athens. He has partici-

pated in more than 20 solo exhibitions and numerous group

shows in major museums and cultural spaces and is considered

one of the main representatives of expressionist painting in

Greece. 

In his current exhibition the artist explores his personal mytholo-

gies and their vast array of interpretations, which are founded

upon the collective mythology and are expressed visually in a

rather contemporary style.

Konstantinos Koutras

Consul General of Greece in New York City

Dear Friends,

Consulate General of Greece
New York
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Τ
α έργα ζωγραφικής του Ανδρέα Κοντέλλη, στην έκ-

θεση «Μυθολογία», αποτελούν αισθητικά καταφύγια

του νου και της ψυχής. Έργα «φιλήδονα» με μυθικούς

πρωταγωνιστές να αποτυπώνονται σε σαγηνευτικά τοπία, πα-

ραπέμπουν σε πανάρχαιους αλλά και εξαιρετικά σύγχρονους

και απόλυτα οικείους μύθους, που οδηγούν συνειρμικά τον

θεατή σε μέρη βαθιά χαραγμένα στο νου και στη μνήμη. 

Η ζωγραφική του Κοντέλλη προκαλεί θαυμασμό με την πλα-

στικότητα των τοπίων, που ενισχύεται από το κυρίαρχο άπλετο

φως και την εκπληκτική απόδοση του κάλλους της ανθρώπι-

νης  μορφής. Ζωγραφικές αποδόσεις υπαρκτών μοντέλων

πρωτοστατούν στις συνθέσεις του και μετατρέπονται δεξιο-

τεχνικά σε αιθέριες υπάρξεις. Ονειρικές γυναικείες μορφές

δημιουργούν έναν ιδιάζοντα αισθησιασμό και προξενούν έν-

τονη αισθητική συγκίνηση. Με τη χρωματική του παλέτα, ο

Κοντέλλης αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια των συνθέσεών

του και αφηγείται με ευγλωττία ιστορίες μικρές και μεγάλες

μέσα στα μυθικά του περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας το έν-

τονα εξπρεσιονιστικό εικαστικό του ιδίωμα που χαρακτηρίζει

διαχρονικά το έργο του.             

Η ιδιαίτερη γραφή του καλλιτέχνη με τα πολλαπλά εκφρα-

στικά ζωγραφικά μέσα υποδηλώνει και τις αντιλήψεις του

γύρω από τη  δύναμη της φύσης. Στην ενότητα «Μυθολογία»
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Το αρχετυπικό κάλλος

Λουίζα Καραπιδάκη

Ιστορικός Τέχνης 

Χωρίς τίτλο, 2012
Κάρβουνο σε χειροποίητο χαρτί, 94 × 64 εκ.

Untitled, 2012
Charcoal on handmade paper, 94 × 64 cm



T
he paintings of Andreas Kontellis in the exhibition

“Mythology” provide an aesthetic haven for the mind

and soul. These rather sensual works, with mythical

figures depicted in captivating backgrounds, refer to legends

that are ancient yet still ongoing and totally recognizable,

thus taking the viewer to places, deeply engraved on his mind

and memory. 

Kontellis’ art is very remarkable, not only for his use of light

that dominates his works and enhances the plasticity of his

compositions, but also for his astounding portrayal of the

beauty of the human form.  Vivid reproductions of actual

women take over his paintings and are masterfully transformed

into images of ethereal creatures. These otherworldly female

figures convey a unique sensuality and trigger a strong emo-

tional response. With his intense color palette the artist ac-

centuates every detail of his composition and within his ficti-

tious landscapes eloquently narrates shorter or longer stories

using his strongly expressionistic visual vernacular that always

distinguishes his work.

Moreover, the artist uses his individual brushstroke, along with

his multiple painting techniques and means of expression, to

illustrate his views on the power of nature. In his series

“Mythology” he actually praises nature’s beauty and renders
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ουσιαστικά εξυμνεί τη φύση και την αποτυπώνει με εκπλη-

κτική ευαισθησία, δημιουργώντας πλασματικές τοπιογραφίες

ή αντλώντας οικείες εικόνες από την Αττική  -κυρίως την

Αθήνα- και τα ελληνικά νησιωτικά τοπία, το νησί των Φαιάκων,

τη Λήμνο κ.ά. Οι ανθρωποκεντρικές απεικονίσεις στις εξι-

στορήσεις των προσωπικών του μύθων μορφοποιούνται και

συνοδεύονται από τις αντίστοιχες σημασιολογικές παραπομ-

πές. Έτσι, δημιουργούν δελεαστικά -αισθητικά και εννοιολο-

γικά- μυθολογήματα χωρίς σύνορα και χωρίς χρόνο. Άλλωστε,

αυτός είναι ο ρόλος και η δύναμη του μύθου: ως δίαυλος

επικοινωνίας να μεταφέρει μνήμες, να ανακαλεί συνειρμούς,

να προκαλεί ποικίλα συναισθήματα με το ασυμβίβαστο πε-

ριεχόμενό του, να εκφράζει επιθυμίες, να μεταφέρει πεποι-

θήσεις και μηνύματα. 

Ο Κοντέλλης εμπνέεται από τη δύναμη των αρχαίων μύθων.

Με τη δική του αισθητική και φαντασία, τους επαναπροσδιο-

ρίζει εικονογραφικά και τους αποδίδει επιμελώς με εκφρα-

στικότητα και επιτηδευμένη υποβλητικότητα, αποτίοντας ταυ-

τόχρονα φόρο τιμής στην αρχετυπική ανθρώπινη φιγούρα

και στις απέραντες δυνάμεις της φύσης.

12

The archetypal beauty

Louiza Karapidaki

Art Historian
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it with great sensitivity, thereby creating imaginary landscapes

or reproducing familiar scenes from Attika and Athens in par-

ticular as well as from the Greek isles, such as, Pheakes Island

from the Odyssey, Lemnos, etc. The human based images of

his personal myths are supplemented by their related allegor-

ical interpretations. Kontellis creates thus fascinating narratives

–aesthetically as well as conceptually- which transcend the

limitations of time and space. For it is in fact the purpose and

the power of every myth as a communication channel to carry

memories and evoke recollections, to prompt associations, to

trigger a wide range of emotions with its unconventional con-

tent, to express desires and put across beliefs and ideas.

Inspired from the power of ancient myths Kontellis attempts

to redefine them iconographically using his own style and

imagination and to interpret them diligently with sophisticated

charm and articulate elegance. At the same time, his works

offer an homage to the archetypal human form, as well as to

the boundless powers of nature.

14

Χωρίς τίτλο, 2012
Κάρβουνο σε χειροποίητο χαρτί, 97 × 185 εκ.

Untitled, 2012
Charcoal on handmade paper, 97 × 185 cm



Α
γγίζοντας το σύμπαν της Ελληνικής Μυθολογίας, συντονίστηκα

σε ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό φάσμα: στη ζωογόνο,

τη θετική πλευρά του έρωτα, της νεότητας, του κάλλους.

Η Μυθολογία υφίσταται, ενυπάρχει σε όλες τις μορφές της σύγχρονης

ζωής από τη στιγμή που εντυπώνει τις αρχές και τις ενορμήσεις μας,

που ευτυχώς παραμένουν αμμετάλλακτες. Κωδικοποιημένα αρχέτυπα

της ζωής, επάλληλη γνώση, πληροφοριακό υλικό που αγγίζει και επιδρά

άμεσα στο ασυνείδητο και μας διαμορφώνει.

Ο καθένας από εμάς βυθίζεται, πατάει στα ίδια χνάρια που κάθε αν-

θρώπινη ύπαρξη άφησε, αγγίζει τα ίδια αποτυπώματα.

Η νεότητα, η ωριμότητα, τα γεγονότα υφαίνονται ξανά στον ίδιο καμβά

της ανθρωπότητας. Ξαναπαίζουμε το έργο της ζωής. Πονάμε, ερω-

τευόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, λάμπουμε ξανά.

Εμείς οι ίδιοι είμαστε η Μυθολογία.

Οι πρόγονοι ζουν σε εμάς. Ο έρωτας μάς ενώνει με την έκσταση του

Θείου.

Η Ζωή, η Φύση, η Ενότητα των πάντων, το Πυρ, το Χάος.

Όλα έχουν ειπωθεί, αλλά αποκτούν υπόσταση γιατί εμείς τα νοηματο-

δοτούμε. Ο κόσμος ο καλώς καμωμένος. Όλα είναι παρόντα. Η απώλεια

απαλύνεται και το λάθος δεν υπάρχει.

Ζούμε και υπάρχουμε στο φως, κι αυτό μας οδηγεί αυθόρμητα στην

ευχή «να είμαστε πάντα νέοι και να δημιουργούμε».

A.K.
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Μythology
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A
s I fathomed the world of Greek Mythology I was stricken by a

particularly strong emotional vibration; the kind that is gener-

ated by the positive side of love, youth and beauty.

Mythology is present, it coexists in every form of contemporary life

since it demarcates our principles, our propulsions that luckily enough

remain unchanged. Encoded life archetypes, overlying knowledge, in-

formation that affects and acts directly on our unconscious and for-

mulates our existence.

Each one of us falls on, follows the same footprints left by every other

human being, traces the same marks.

Youth, maturity, facts, all are laced again and again on the same canvas

of humanity. We play the play of life over and over. We fall in love, we

hurt, we rise and fall, and shine once again.

We ourselves are the Mythology.

Our ancestors live within us. Love brings us closer to the ecstasy of

the Divine.

Life, Nature, the Unisom of everything, Fire, Chaos.

All has been said, but everything becomes real because we are the

ones that give meaning to it. The world is made well. All is present.

Loss is alleviated, and wrong does not exist.

We live in light, an existence which leads freely to the wish: “may we

be forever young and creative”.

A.K.

Μythology
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 50 × 70 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 50 × 70 cm



2322

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 30 × 40 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 30 × 40 cm

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 90 × 120 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 90 × 120 cm
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 25 × 32 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 25× 30 cm

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 30 × 40 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 30 × 40 cm

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 170 × 120 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 170× 120 cm
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 90 × 110 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 90 × 110 cm

Χωρίς τίτλο, 2016
Λάδι σε καμβά, 182 × 95 εκ.

Untitled, 2016
Oil on canvas, 182 × 95 cm
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 96 × 55 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 96 × 55 cm

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 65 × 90 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 65 × 90 cm
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 30 × 40 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 30 × 40 cm
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Χωρίς τίτλο, 2016
Λάδι σε καμβά, 182 × 95 εκ.

Untitled, 2016
Oil on canvas, 182 × 95 cm

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 80 × 100 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 80 × 100 cm
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 72 × 108 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 72 × 108 cm

Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 45 × 30 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 45 × 30 cm
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Χωρίς τίτλο, 2011
Λάδι σε καμβά, 40 × 90 εκ.

Untitled, 2011
Oil on canvas, 40 × 90 cm

Χωρίς τίτλο, 2017
Λάδι σε καμβά, 160 × 58 εκ.

Untitled, 2017
Oil on canvas, 160 × 58 cm
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Χωρίς τίτλο, 2016
Λάδι σε καμβά, 96 × 48 εκ.

Untitled, 2016
Oil on canvas, 96 × 48 cm
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Χωρίς τίτλο, 2018
Λάδι σε καμβά, 60 × 100 εκ.

Untitled, 2018
Oil on canvas, 60 × 100 cm
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Χωρίς τίτλο, 2016
Λάδι σε καμβά, 100 × 100 εκ.

Untitled, 2016
Oil on canvas, 100 × 100 cm
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Χωρίς τίτλο, 2019
Λάδι σε καμβά, 64 × 100 εκ.

Untitled, 2019
Oil on canvas, 64 × 100 cm
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Aνδρέας Κοντέλλης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Ξεκίνησε μαθήματα ζωγραφικής με τη Ρένα Ανούση

Ηλία (1979-1982) και στη συνέχεια με τον Βρασίδα Βλαχόπουλο από το 1982 έως το

1984. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1984-1990), με καθηγητή τον Π.

Τέτση. Το 1993, μετά από εξετάσεις τού χορηγήθηκε τριετής υποτροφία εσωτερικού

του ΙΚΥ για την εξέλιξη του ανθρωπομορφικού εξπρεσιονισμού στο έργο του, με

επόπτη τον Π. Τέτση. Το 2000, μετά από τετραετή υποτροφία της Ακαδημίας Αθη-

νών, έλαβε Master of Art in Fine Art στο Middlesex University του Λονδίνου με κα-

θηγητές τους John Thompson και Jim Mooney. Ο Κοντέλλης έχει συμμετάσχει σε

πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει παρουσιά-

σει την δουλειά του σε 20 ατομικές εκθέσεις.

Andreas Kontellis

Andreas initially studied painting with V. Vlachopoulos (1982-1984). He re-

ceived his BA from the Athens School of Fine Arts (1984-1990), studying

under professor P. Tetsis. During his studies, Kontellis was awarded scholar-

ships from the State Scholarships Foundation. In 1993, he was awarded a

three-year scholarship (from the S.S.F.) to develop a painting project in

Greece focusing on expressionistic depictions of the human form under the

supervision of P. Tetsis. In 2000, on a scholarship from Athens Academy, he

received a Master of Art degree in Fine Art from London's Middlesex Univer-

sity with professors John Thompson and Jim Mooney. Kontellis has partici-

pated in numerous group shows in Greece and internationally and had 20

solo shows.

Φωτογραφία πορτρέτου
Χάρης Μασούρας

Portrait Photo
Harry Masouras
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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ MYTHOLOGY TOY ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2019 ΣΤΟ ΕΛΛΗ

Ν Ι ΚΟ Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε Ι Ο Τ Η Σ Ν Ε Α Σ ΥΟ Ρ Κ Η Σ

THIS EDITION WAS PRINTED ON THE OCCASION

OF THE EXHIBITION MYTHOLOGY BY ANDREAS

KONTELLIS  THAT TOOK PLACE AT THE  GREEK

CONSULATE IN NEW YORK CITY ON MAY 2019
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