
 

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΚ ΦύΣΕΩΣ» 

Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών παρουσιάζει την έκθεση του Παναγιώτη Πριστούρη με τίτλο «Εκ 

Φύσεως». Τα έργα που παρουσιάζονται,  έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, 

φανερώνοντας στον θεατή όχι μόνο στιγμιότυπα και τοπία από το φυσικό περιβάλλον αλλά 

και προσεγγίσεις αυτού μέσα από μια κοντινή ματιά. Τα έργα αφορούν σε τεχνικές 

ξυλογραφίας και ξηρής χάραξης, σε ζελατίνα και πλέξιγκλας. Ο καλλιτέχνης δεν μένει μόνο 

στην ασπρόμαυρη απεικόνιση αλλά πειραματίζεται και με συνδυασμό γήινων χρωμάτων 

άλλοτε σε έντονους και άλλοτε σε απαλούς τόνους. Η αίσθηση της νωχελικότητας, της 

έκρηξης, του μυστηρίου, του ανεξήγητου είναι «αισθήματα» που βιώνει κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης αλλά και καταστάσεις που εξερευνούνται και αποκαλύπτονται την στιγμή της 

χάραξης και της εκτυπωτικής διαδικασίας. Συμφιλιώνεται με την φυσική πραγματικότητα, 

όντας κομμάτι της, και δραπετεύει από κάθε τεχνητό στοιχείο που τον περιβάλλει στην 

καθημερινότητα του. 

 

Ο Παναγιώτης Πριστούρης σπούδασε Πληροφορική και Καλών Τεχνών με Μεταπτυχιακό Τίτλο 

στις Τεχνολογίες – Εφαρμογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία 

της χαρακτικής μέσω workshops, αλλά και συνεργάζεται με ιδιωτικά καλλιτεχνικά εργαστήρια. 

Εκπόνησε την πρακτική του άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο εργαστήριο 

εκτύπωσης και μεταξοτυπίας “Print Club Torino” στην Ιταλία, συνδυάζοντας μοντέρνες με 

παραδοσιακές τεχνικές εκτύπωσης και χάραξης. Το 2020 υλοποίησε την επιχειρηματική ιδέα 

που αφορά στο συγκερασμό της τέχνης και της πολιτισμικής προσβασιμότητας μέσω του 

προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs στην Ιταλο-ελληνική πολιτιστική οργάνωση 

για την εκπαίδευση “Microkosmos”. Ζει και εργάζεται στο Μεσολόγγι ως αναπληρωτής 

καθηγητής Εικαστικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχοντας ταυτόχρονα διαρκή 

καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ατομικές και συμμετοχικές εκθέσεις 

 

Ε κ τ ό ς | Χώρος Τέχνης 

Ι. Δροσοπούλου 17Α, Κυψέλη, Αθήνα 

haraktes.gr | info@haraktes 

Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 – 21:00, Σάββατο: 12:00 - 15:00 

Διάρκεια έκθεσης: Τετάρτη 23 Μαρτίου – Σάββατο 7 Μαίου 2022 

Εγκαίνια έκθεσης:  Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 18:00 – 21:00 

 

 
Ο χώρος Τέχνης «ΕΚΤόΣ» δεν θα λειτουργήσει την Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο  

 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 ο Χώρος Τέχνης Εκτός 

έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας με στόχο τη διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας και του περιορισμού της διασποράς του ιού.  
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The GREEK PRINTMAKERS’ ASSOCIATION presents, 

On WEDNESDAY 23 MARCH 2022 (18:00 – 21:00) 

at EKTOS art space, 

the solo printmaking exhibition: 

“EK FiSEOS” 

of Pristouris Panagiotis 
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