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Eugene Ankomah 

Ο Eugene Ankomah γεννικθκε και ηει ςτο Λονδίνο, Είναι εικαςτικόσ καλλιτζχνθσ με διεκνι 
δραςτθριότθτα ςτθν  ηωγραφικι, γλυπτικι, χαρακτικι,  performance art. Είναι εξαιρετικά 
παραγωγικόσ και πραγματοποιεί απρόβλεπτεσ αλλαγζσ ςτα ζργα του. Οι δουλειζσ του 
ζχουν παρουςιαςτεί ςε πολλά περιοδικά και ςτθν τθλεόραςθ ςε όλο τον κόςμο, ςε πολλζσ 
χϊρεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ΗΠΑ, τθσ Κζνυασ, τθ Νότιασ Αφρικισ και τθσ Γερμανίασ. 
Συχνά καλείται να δϊςει ομιλίεσ ςε εκκζςεισ, ςτο ραδιόφωνο, και ςτα κολζγια και τα 
ςχολεία ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο.  
 
Philippe Boissonnet 

Ο Philippe Boissonnet γεννικθκε ςτθ Γαλλία και ηει ςτον Καναδά (Κεμπζκ) από το 1985. 
Ολοκλιρωςε ςτθν Γαλλία τισ ςπουδζσ του ςτθν τζχνθ και κατόπιν πραγματοποίθςε 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και διδακτορικό ςτο Πανεπιςτιμιο του Κεμπζκ (Μόντρεαλ, 
Καναδάσ). Από το 1993, είναι κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Κεμπζκ ςτο Trois-Rivières. 
Ωσ καλλιτζχνθσ νζων μζςων τθσ τζχνθσ, ενςωματϊνει τθν ολογραφία, φωτογραφία και 
βίντεο ςε εγκαταςτάςεισ που ςυνικωσ είναι διαδραςτικζσ. Ζχει χρθματοδοτθκεί από το 
Συμβοφλιο Τεχνϊν του Καναδά και του Κεμπζκ, κακϊσ και από τισ Κονδυλίων Ζρευνασ για 
τον πολιτιςμό και τθν κοινωνία του Κεμπζκ. Ζργα του εκτίκενται ςτθν Ευρϊπθ, τθ Νότια και 
τθ Βόρεια Αμερικι, τθν Ιαπωνία και τθν Αυςτραλία. Τελευταία του ατομικι ζκκεςθ 
πραγματοποιικθκε ςτο Κζντρο Τεχνϊν Ολογραφίασ ςτθν Νζα  Υόρκθ (2013). 
 
Lorraine Beaulieu 

Η Lorraine Beaulieu ηει και εργάηεται ςτο Κεμπζκ του Καναδά. Ολοκλιρωςε τισ 
μεταπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτθν τζχνθ το 2009 ςτο Πανεπιςτιμιο Lava, ενϊ ιδθ από το 
2002 τα ζργα τθσ αφοροφν τθ ςχζςθ μασ με το περιβάλλον. Δθμιουργεί γλυπτά και site-
specific εγκαταςτάςεισ δίνοντασ νζα ηωι ςε χρθςιμοποιθμζνα υλικά όπωσ μπουκάλια 
νεροφ, ομπρζλεσ, εφθμερίδεσ αλλάηοντασ τθν ςυνικθ χριςθ τουσ. Το 2007, θ ςυνζπεια τθσ 
ςτα περιβαλλοντικά ζργα εξαςφάλιςε τθν ςυμμετοχι τθσ ςε πρόγραμμα φιλοξενίασ 
καλλιτεχνϊν ςτθν Ανταρκτικι. Ζχει εκκζςει ςε Καναδά, Γαλλία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, 
Αργεντινι, Μεξικό, Κοφβα και Κολομβία. Ζχει επιχορθγθκεί πολλζσ φορζσ για ςυμμετοχικζσ 
δράςεισ και επιμζλεια εκκζςεων. 
 
Δέςποινα Οικονομοποφλου 

Ελλθνικισ καταγωγισ κινθματογραφίςτρια  και καλλιτζχνθσ οπτικοακουςτικϊν μζςων, με 
βάςθ τθ Βαρκελϊνθ τθσ Ιςπανίασ. Το εννοιολογικό τθσ πλαίςιο, αντανακλά τον επείγοντα 
χαρακτιρα για ςτοχαςμό ςε φλζγοντα ηθτιματα. Δθμιουργεί και ςυμμετζχει ςε κλαςικά και 
πειραματικά ντοκιμαντζρ, ταινίεσ μικροφ μικουσ, video dance, video art, video 
εγκαταςτάςεισ και κινθματογραφικά εργαςτιρια νζων μζςων για νζουσ, με βαςικι αρχι να 
αποτυπϊςει τα ανκρϊπινα ςυναιςκιματα και να καταγράψει τισ κοινωνικο-πολιτικζσ 
δυναμικζσ. Το ζργο τθσ περιλαμβάνει κζματα χρόνου, δυνθτικότθτασ, μιασ καινοφργιασ 
αντίλθψθσ απζναντι ςτισ κακιερωμζνεσ, ενϊ αγαπά το παιχνίδι τθσ αλικειασ και τθσ 
πραγματικότθτασ  μζςα από τισ εικόνεσ. Συνεργάηεται με διαφορετικοφσ επιςτθμονικοφσ 
και καλλιτεχνικοφσ κλάδουσ, δθμιουργϊντασ διεπιςτθμονικά και πολφπλευρα ζργα ςτο 
Λονδίνο Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθν Ακινα- Ελλάδα, Βαρκελϊνθ- Ιςπανία και το Σάο Πάολο τθσ 
Βραηιλίασ. 



 

Δήμητρα Σιατερλή 

Η Διμθτρα Σιατερλι ςποφδαςε ηωγραφικι και ςχζδιο ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν τθσ 
Βουλϊνθσ. Το 1977, ίδρυςε με τον Pino Pandolfini το Κζντρο Χαρακτικισ τθσ Ακινασ, το 
οποίο ςυνεργάςτθκε με καλλιτζχνεσ, οργανιςμοφσ, γκαλερί, μουςεία, εκδόςεισ τζχνθσ, 
εκτυπϊςεισ, ςεμινάρια και εκκζςεισ χαρακτικισ. Αςχολείται ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ τζχνθσ 
και πειραματίηεται με υλικά, τεχνικζσ και νζεσ τεχνολογίεσ. Η δραςτθριότθτά τθσ αφορά 
επίςθσ εςωτερικζσ-εξωτερικζσ εγκαταςτάςεισ και παραςτάςεισ ςε ςυνεργαςία με άλλεσ 
μορφζσ τζχνθσ. Είναι ιδρυτικό μζλοσ του: τθσ “Ομάδασ Κζντρου Χαρακτικισ”, τθσ "Ζνωςθσ 
Ελλινων Χαρακτϊν", τθσ ομάδασ "En Flo". Από το 2010, διδάςκει Χαρακτικι ςτο Τμιμα 
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Φλϊρινασ (Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, 
Ελλάδα). 
Ζργα τθσ βρίςκονται ςε ελλθνικζσ και διεκνείσ ςυλλογζσ και μουςεία. 
 
Κατερίνα Φανουράκη 

Η Κατερίνα Φανουράκθ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Ακινα. Είναι εικαςτικόσ (performer 
artist) και επιμελιτρια εκκζςεων. Αποφοίτθςε με άριςτα από το τμιμα ''Εικαςτικϊν και 
Τεχνολογίασ"  τθσ "ΑΚΤΟ" ςε ςυνεργαςία με το πανεπιςτιμιο Middlesex του Λονδίνου. Ζχει 
ςυμμετάςχει ςε πολλζσ ομαδικζσ εκκζςεισ ςε Ελλάδα, Ιςπανία, Τςεχία, Μεγάλθ Βρετανία 
και Η.Π.Α. Επίςθσ ζχει παρακολουκιςει πολλά ςεμινάρια ςτθν επιμζλεια ζργων τζχνθσ, 
ςτθν Ιςτορία Τζχνθσ και ςτθν διοίκθςθ Μ.Κ.Ο. Ζχει γίνει δεκτι ςτο πανεπιςτιμιο "Queens" 
του Μπζλφαςτ όπου και κα ςπουδάςει "Διοίκθςθ Πολιτιςμικϊν Μονάδων" για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015. 
 
Καίτη Χαλιορή 

Η Καίτθ Χαλιορι είναι καλλιτζχνθσ νζων μζςων που ηει και εργάηεται ςτθν Ακινα. Αρχικά 
ςποφδαςε δθμόςιεσ ςχζςεισ και αργότερα Fine Arts & Technology. Δθμιουργεί 
διεπιςτθμονικά art-projects, που αφοροφν τθν εξζλιξθ, τθν ςυμπαντικι πλθροφορία, τθ 
ςυνείδθςθ ενϊ παράλλθλα πραγματεφεται τα ανκρωπιςτικά κζματα τθσ παγκόςμιασ 
ζλλειψθσ νεροφ, των προςφφγων των κυμάτων ναρκοπεδίων και των πνιγμϊν. 
Πραγματοποιεί ψθφιακζσ αποτυπϊςεισ με ςθμειολογικζσ και εννοιολογικζσ ςυνδζςεισ τθσ 
φφςθσ με τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία, πειραματικζσ απόπειρεσ ςτον χϊρο τθσ 
βιοτεχνολογίασ.  Δθμιουργεί διαδραςτικά ζργα, εγκαταςτάςεισ, δθμόςια δρϊμενα, ςτον 
πραγματικό αλλά και τον ψθφιακό κόςμο. 

 

 


