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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σωτήρης Πανουσάκης, ατομική έκθεση  

flip DREAMS 

Διάρκεια: 25.09.19 - 02.11.19  

Στην ατομική του έκθεση με τον τίτλο ‘flip DREAMS’ ο Σωτήρης Πανουσάκης 
παρουσιάζει μια σειρά από ζωγραφικά έργα σε χαρτί και σε καμβά συνεχίζοντας μία 
θεματική η οποία βασίζεται σε μια διαμεσολαβημένη, ‘in and out of focus’ ζωγραφική 
απόδοση εικόνων που αποτυπώνουν εσωτερικά χώρων ή απρόσμενες και 
παραμελημένες γωνιές της πόλης και συνθέτουν ένα πολύ προσωπικό ημερολόγιο από 
θραύσματα. Μέσα από τη διαδικασία της ζωγραφικής πράξης οι εικόνες που επιλέγει να 
αποτυπώσει ‘φωτίζονται’ και περνάνε από τη σφαίρα του ασήμαντου και του 
καθημερινού, στη σφαίρα του πολύτιμου, του υψηλού και του άξιου της προσοχής μας, 
ανοίγοντας ένα παράθυρο για ονειροπόληση.  

 Από το 2006 και κατά τη διάρκεια όλης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα ο Πανουσάκης αποτυπώνει στην αρχή φωτογραφικά και στη συνέχεια ζωγραφικά 
με την χαρακτηριστική tromp l’oeil τεχνική του, πινακίδες και βιτρίνες καταστημάτων, 
χώρους διασκέδασης, εσωτερικά σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων. Αλλού απόλυτα 
πιστά και φωτορεαλιστικά κι αλλού τραχιά, εξπρεσιονιστικά και μη εστιασμένα, 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, κορδέλες, σημαίες και επιγραφές καταστημάτων 
πρωταγωνιστούν μαζί με λέξεις ή φράσεις όπως το ‘DREAMS’, ‘SUPER STAR’, ‘kids’, 
‘HELLO_WELLCOME’ με έναν τρόπο που κάνει τον φυσικό κόσμο να μοιάζει με 
υπαρξιακό πορτρέτο του ίδιου και της κοινωνίας. Το έργο του -μέσα από τους χώρους 
και τους συνειρμούς που χτίζει το μυαλό μας διαβάζοντας τις λέξεις- δημιουργεί ένα 
νέο παρόν, το οποίο τελικά είναι τόσο ονειρικό όσο και πολιτικό.  

  
Βιο. Ο Σωτήρης Πανουσάκης (γ.1968, Αθήνα) ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Το 1996 
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MA Fine Art) στο Goldsmiths College του Λονδίνου. 
Έχει πραγματοποιήσει συνολικά 9 ατομικές εκθέσεις στη γκαλερί CAN Christina Androulidaki, 
Αθήνα (2019 και 2017), στη γκαλερί TinT, Θεσσαλονίκη (2013 και 2009), στη γκαλερί The Apartment, 
Αθήνα (2010, 2006, 2004 και 2003) και στην Marksman gallery, Reading, Μ. Βρετανία (2007). Έχει 
συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις μεταξύ των οποίων στην 15η Μπιενάλε Μεσογείου 
(2011), Θεσσαλονίκη, Paint-id (2009), Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και 
Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Αθήνα, στο 7ο Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών (2007), Πεδίο Δράσης 
ΚΟΔΡΑ, Θεσσαλονίκη, στο Κοινός Τόπος (2005), Θέατρο Επί Κολωνώ, Αθήνα, στη διεθνή έκθεση 
τέχνης ARCO Madrid (2004), Μαδρίτη, Ισπανία, κ.α.

Ακολουθήστε μας στο Instagram @cangallery #SotirisPanousakis #flipDREAMS #CANChristinaAndroulidakiGallery
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Sotiris Panousakis, solo show 

flip DREAMS 

Duration: 25.09.19 - 02.11.19 

flip DREAMS, 2018 
oil on canvas 
60x90cm

Flags, 2019 
oil on canvas 
60x100cm

SUPER STAR, 2018 
oil on canvas 
50x50cm

HELLO_WELCOME, 2018 
oil on canvas 
100x140cm

Microphone, 2019 
oil on paper 
65x50cm

EU_GR, 2019 
oil on paper 
65x50cm

Spotlight, 2019 
oil on paper 
65x50cm

Untitled I, 2019 
oil on paper 
65x50cm
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Ribbons, 2019 
oil on canvas 
60x100cm

kids, 2019 
oil on canvas 
50x50cm

Keeping the distance, 2019 
oil on canvas 
60x80cm

ahead, 2019 
oil on canvas 
60x80cm
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