
Νικόλας Δογούλης 
(1937 - 2013)

Το έργο του
είναι εμπνευ-
σμένο από τη
ζωή των κατοί-
κων του μακεδο-
νικού τοπίου. Ο

καλλιτέχνης ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα για τη σχηματοποί-
ηση των μορφών και της
αδρής έκφρασης και τα γλυ-
πτά του ξεχωρίζουν για την
απλότητα της φόρμας.

Θωμάς Ζωγράφος 
(1963)

Τα έργα του εκφράζουν την πρό-
θεσή του να ορ-
θώσει μια
αρχιτεκτον ική
κατασκευή που
αποπνέει μνη-
μειακότητα και
σηματοδοτεί το χώρο. Ο καλλιτέ-
χνης, μέσα από τα έργα του, εκφρά-
ζει την επιθυμία του να
δημιουργήσει μια νέα οντότητα, η
οποία όχι μόνο θα ερμηνεύσει την
πραγματικότητα, αλλά και θα επι-
βάλλει τη δική του προσωπική
βίωση. 

Άρης Ιωάννου 
(1940)

Είναι αυτοδί-
δακτος ζω-
γράφος και ο
στόχος είναι
η ανάγκη ικα-

νοποίησης της αγάπης του
για τη ζωγραφική και η κα-
ταγραφή μέσω αυτής των
ανθρώπινων αισθημάτων.
Το λάδι και το ντουκόχρωμα
είναι τα υλικά που χρησιμο-
ποιεί περισσότερο στα έργα
του, ενώ ανάμεσα στις πιο
δημοφιλείς τεχνικές συναν-
τώνται το πινέλο, η σπά-
τουλα και η ζωγραφική με
δάχτυλα. 

Φίλιππος Καλαμάρας
(1978)

Σπούδασε γλυπτική και συνέ-
χισε τις σπουδές του στην Σύγ-
χρονη Τέχνη και τη Θεωρία της

Τέχνης.
Έ χ ε ι
σ υ μ μ ε -
τ ά σ χ ε ι
σε πολ-

λές εκθέσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, ενώ το 2002 το
έργο του με τίτλο «Γυναικεία
μορφή» τοποθετήθηκε σε δη-
μόσιο χώρο, στην κοινότητα
Arp, στην Αγγλία. 

Στερίκας Κούλης 
(1921-1995)

. 
Ζ ω γ ρ ά φ ο ς .
Είναι αυτοδί-
δακτος, χωρίς
τυπικά πανε-
π ι σ τ η μ ι α κ ά
προσόντα. Ο ζωγράφος επηρε-
άστηκε από τους ιμπρεσιονι-
στές και, στη συνέχεια, από το
κίνημα του Φωβισμού. Το
1980, η εικαστική του παρα-
γωγή θα επικεντρωθεί στην
κοινωνική ευαισθητοποίηση και
τα ειρηνιστικά κινήματα.

Σωτήρης Λιούκρας 
(1962)

Πηγή προέλευσης
των έργων του είναι
τα τοπία της Φλώρι-
νας, της πόλης στην
οποία ζει και εργάζε-
ται, χωρίς ωστόσο να
καταβάλει οποιαδήποτε προσπά-
θεια περιγραφικής αποτύπωσης
των εξωτερικών χαρακτηριστικών
της. Η ανθρώπινη μορφή υπονοεί-
ται ως σκιά, ενσωματώνεται στο
χώρο, δεν αποτυπώνει απλά το
ίχνος της διέλευσης της, αλλά τρο-
ποποιεί δραστικά τη βιωμένη αί-
σθηση του τοπίου που
προσλαμβάνει ο θεατής.Αντώνης Μπαλάκας 

(1981)

Η εμμονή στην
ανθρώπινη φι-
γούρα ως σύν-
θεση μέσα στο
χώρο, προσδί-

δουν την ταυτότητα και το
ύφος του. Αναζητάει την
απλοϊκότητα της φόρμας του
έργου και χρησιμοποιεί την
πληροφορία μέσα από κεί-
μενα ή ποιήματα.

Τάκης Μπέσσας 
(1947)

Τα χαρακτηρι-
στικά των
έργων του
είναι ελαφριές
ύλες, λιτή χρω-
ματική γκάμα,
εστίαση στη
σύνθεση, ανάδυση κρυφών
μορφικών στοιχείων. Σήμερα
διατηρεί εικαστικό εργαστήριο
στη Φλώρινα. Επίσης έχει
πραγματοποιήσει  καλλιτεχνι-
κές εκθέσεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό

Λίτσα Παπαδημητρίου

Ζωγράφος. 
Αποφοίτησε από την Ecole Ave

De Paris και
συνέχισε τις
σπουδές της
στο αρχιτε-
κτονικό σχέ-

διο και τη ζωγραφική. Έχει
σημαντικές παρουσίες στην Ελ-

λάδα και στο εξωτερικό. 

Βαγγέλης Ταμουτσέλης
(1935)

Αυτοδίδακτος
ζω γ ρ ά φ ο ς .
Μαθήτευσε
την αγιογρα-
φική τέχνη
από το 1954-
1957 στο ερ-
γαστήρι των

αγιογράφων του Βιτσίου. Μετά
το 1967, στράφηκε στη ζωγρα-
φική, χρησιμοποιώντας την τε-
χνική της σπάτουλας σε θέματά
του προέρχονται από τη φύση
της Φλώρινας

Νίκος Ταμουτσέλης 
(1967)

Ζωγράφος.Φοίτησε στην
Α.Σ.Κ.Τ. του Α.Π.Θ. στα εργα-
στήρια
του Δ.
Κοντού
και του
Ξ. Σα-

χίνη.Παράλληλα παρακολού-
θησε μαθήματα στο
εργαστήριο Χαρακτικής με δά-
σκαλο τον Γ. Μήλιο και φωτο-
γραφίας με τον Γ. Κατσάγγελο.

Παντελής Ταμουτσέλης
(1969)

Ζωγράφος. Στο
έργο του δίνει
έμφαση σε μια
ζωγραφική πα-
ράσταση-εικόνα

η οποία από την μία απομονώ-
νει και αντανακλά στοιχεία του
περιβάλλοντος, ενώ παράλ-
ληλα δημιουργεί χρωματικές
αντανακλάσεις στις σχηματι-
ζόμενες καμπύλες επιφάνειες,
λόγω των συνθετικών υλικών
του ίδιου του αντικειμένου.

Άννα Τσουλφίδου
(1963)

Ζωγράφος. Εργάζεται στη
Φλώρινα ως κα-
θηγήτρια Εικαστι-
κών στη
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και
είναι υπεύθυνη

του εργαστηρίου κεριού στο
ΤΕΕΤ Φλώρινας. Συμμετείχε
σε ομαδικές και ατομικές εκ-
θέσεις 

Χρήστος Τσώτσος
(1965)

Γλύπτης. Έχει
πραγματοποι-
ήσει τρεις
προσωπικές
εκθέσεις και

έχει συμμετάσχει και σε ομαδι-
κές εικαστικές δράσεις. Στα
έργα του εστιάζει στην ανθρώ-
πινη φιγούρα μέσα από τον
πηλό, τον γύψο και το μέταλλο
και οι μορφές του χαρακτηρί-
ζονται από τη σταδιακή αφαί-
ρεση του όγκου. 

Χαράλαμπος Χρυσοχοΐδης
(1974)

Γεννήθηκε στη Φλώρινα και φοί-
τησε στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ., με
κατεύθυνση τα εικαστικά.
Συμμετείχε σε ομαδικές
εκθέσεις.

Γρηγόρης 
Χατζηλάμπρου 

(1946)

Αυτοδίδα-
κτος ζω-
γράφος. Η
φύση και
τα χρώ-
ματα της Φλώρινας είναι η
πηγή έμπνευσης για τις
συνθέσεις του καλλιτέχνη.

Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης

Φλώρινας

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Φλώρινας
σ υ σ τ ά -
θηκε το
1977 και
σ ή μ ε ρ α
στεγάζε-

ται στο κτήριο Εξάρχου. Διαθέτει
μία αξιόλογη συλλογή 600 περί-
που έργων ζωγραφικής, γλυπτι-
κής και χαρακτικής. Εκτός από τη
μόνιμη έκθεση, το μουσείο διορ-
γανώνει συμπόσια και φιλοξενεί
ποικίλες εκθέσεις τέχνης.

Τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Το τμήμα Εικα-
στικών και
Εφαρμοσμένων
Τεχνών προάγει
τη γνώση και τις
αρχές της ζω-

γραφικής, της γλυπτικής και των
εφαρμοσμένων Τεχνών, της φω-
τογραφίας, του βίντεο, των ψηφια-
κών μορφών Τέχνης, των μορφών
εικονογράφησης, του σχεδίου και
της σύγχρονης σχεδίασης αντικει-
μένων και της διακόσμησης. Ειδι-
κότερα δίνεται έμφαση στην
προώθηση της πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς και στις επιρροές από
σημαντικά Ευρωπαϊκά καλλιτε-

χνικά κινήματα. 
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Ι χ ν η λ α τ ώ ν τ α ς
τ η ν  ε ι κ α σ τ ι κ ή  Φ λ ώ ρ ι ν α

Ο χάρτης  είναι έκδοση του 5ου Δ.Σ. Φλώρινας σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φλώρινας  με  

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Comenius Regio της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες για τη σύμπραξη  στον ιστότοπο 

http://www.visualocart.edu.gr

Φλώρινα… μια πόλη με ήχους βαλκανικούς, χρώματα φωτεινά,
πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά και καλλιτεχνική έμπνευση.
Μέσα σε εκατό, μόλις, χρόνια από την απελευθέρωσή της, κατέ-
δειξε ότι οι εικαστικές τέχνες αποτελούν σημαντικό πολιτισμικό
της κεφάλαιο της περιοχής.
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1.Νικόλας Δογούλης, Γλύπτης Αγίου Γεωργίου 18, Φλώρινα 
2.Θωμάς Ζωγράφος, Ζωγράφος, Δημάρχου Kωτσοπούλου 25, Φλώρινα 
3.Άρης Ιωάννου, Ζωγράφος, Λαιμός Πρεσπών, Φλώρινα 
4.Φίλιππος Καλαμάρας, Γλύπτης, Σαρανταπόρου 3, Φλώρινα 
5.Στερίκας Κούλης, Ζωγράφος, Λεωφόρος Ελευθερίας 38, Φλώρινα 
6.Σωτήρης Λιούκρας, Ζωγράφος, 3ο χλμ. Φλώρινας-Αλώνων, Φλώρινα 
7.Αντώνης Μπαλάκας, Ζωγράφος, Μοναστηρίου 51, Φλώρινα 
8.Τάκης Μπέσσας, Γλύπτης, Κανάρη 1, Φλώρινα 
9.Λίτσα Παπαδημητρίου, Ζωγράφος, 2ο χλμ. Φλώρινας-Αλώνων, Φλώρινα
10.Βαγγέλης Ταμουτσέλης, Νίκος Ταμουτσέλης, Παντελής Ταμουτσέλης, Ζωγράφοι, Ηπείρου 10, Φλώρινα 
11.Άννα Τσουλφίδου, Ζωγράφος, Αυγουστίνου Καντιώτη 4, Φλώρινα 
12.Χρήστος Τσώτσος, Γλύπτης, Αβέρωφ 50, Φλώρινα 
13.Γρηγόρης Χατζηλάμπρου, Ζωγράφος, Λεωφόρος Ελευθερίας 51, Φλώρινα
14.Μπάμπης Χρυσοχοΐδης, Ζωγράφος, Σίνη Κοντογούρη 30, Φλώρινα 
15.Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, Ταγμ. Φουλεδάκη 8 (κτήριο Εξάρχου) 
16.Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα
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