
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 

 

ΟΥΤΕ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΗ - NOT A  DAY WITHOUT A LINE 

     

Επιλογή έργων και χρηστικών αντικείμενων  

 

Δυο διαφορετικές ενότητες δουλειάς συνδυάζει και παρουσιάζει ο Μάρκος Καμπάνης 
στην έκθεση του που εγκαινιάζεται στο i-D ProjectArt στις 28 Μαρτίου, κάτω από τον 
εύγλωττο τίτλο «Ούτε μέρα χωρίς γραμμή». Την οργάνωση και επιμέλεια της έκθεσης έχει 
η Μαρία Ξανθάκου.  

Ο εικαστικός καλλιτέχνης επέλεξε έργα από τις εικαστικές του ενότητες «Το Μουσείο Των 
Δέντρων» και το «365».  

Η σειρά «365» είναι ένα σύνολο  μικρών έργων ζωγραφισμένων ένα κάθε μέρα για την 
διάρκεια ενός έτους. Η σειρά «Μουσείο των Δέντρων» αποτελείται από έργα με θέμα τα 
δέντρα όπως αυτά έχουν εμφανιστεί στην ιστορία της τέχνης, από την αρχαιότητα ως την 
σύγχρονη εποχή και από την Ανατολή ως τη Δύση. 

Η έκθεση στο ID Project εμπεριέχει έργα με ποικίλη θεματογραφία και τεχνικές: τοπία, 
εσωτερικά, δέντρα, αφηρημένες συνθέσεις, πρόσωπα, διακοσμητικά μοτίβα 
ζωγραφισμένα με πολλές τεχνικές και υλικά όπως ακρυλικά, λάδια, κάρβουνο, παστέλ, 
μονοτυπίες, νωπογραφίες. Παράλληλα εκτίθενται και δείγματα εφαρμοσμένης τέχνης, 
κυρίως ζωγραφισμένα, πολυτελή ξύλινα κουτιά.  

Επίσης μέσω της συγκεκριμένης έκθεσης γίνεται φανερή η πληθωρικότητά του Μάρκου 
Καμπάνου ως ζωγράφου, καθώς και η πολλαπλότητα των εικαστικών του αναζητήσεων, η 
εκτενής θεματογραφία του, η επιμονή του σε μια ζωγραφική τεχνικής αρτιότητας,  καθώς 
και η καθημερινή ζωγραφική ενασχόλησή του,  εφαρμόζοντας στη πράξη τη ρήση που 
έγινε και τίτλος της έκθεσης «ούτε μέρα χωρίς γραμμή».  



«Το “κάθε μέρα χωρίς γραμμή” είναι ρητό που αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα ζωγράφο 
Απελλή. Το χρησιμοποίησα γιατί πράγματι ζωγραφίζω κάθε μέρα, ή τουλάχιστον βρίσκομαι 
στο εργαστήριο», λέει ο Μάρκος Καμπάνης και συνεχίζει: «Η καθημερινή ενασχόληση 
οφείλεται στη σχέση μου με τη ζωγραφική, την οποία ασκώ συστηματικά από 14 χρονών. 
Είναι αυτό που αγαπώ και ξέρω να κάνω. Πιστεύω επίσης ότι νέες ιδέες και εικαστικοί 
προβληματισμοί έρχονται μέσα από την ίδια τη δουλειά, από τη διαδικασία της 
ζωγραφικής. 

Μου αρέσει αυτό που λέμε “κουζίνα της ζωγραφικής” δηλαδή η ασχολία με τα κάθε λογής 
υλικά, τις μυρωδιές τους, τις μεταξύ τους μίξεις. Χρησιμοποιώ πολλές τεχνικές και υλικά 
ζωγραφικής από ακρυλικά ως νωπογραφία, από κάρβουνο ως μονοτυπία, από οξυγραφία 
ως λάδι και μαγεύομαι από την δυνατότητα κάθε υλικού να κάνει το έργο τόσο 
διαφορετικό.» 

Εγκαίνια έκθεσης:28 Μαρτίου 2019,19.00 , Διάρκεια έκθεσης ως 4 Μαΐου 2019.  

Ώρες λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10.00 -19.00. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 
10.00-21.00.   

i-D ProjectArt: Κανάρη 12, Κολωνάκι,  10674 Αθήνα, τηλ. 2103221801.  

www.idconceptstores.com 

http://www.idconceptstores.com/

