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Ομαδική έκθεση Mines and Minerals 
 
Micol Assaël 
Μανώλης Δασκαλάκης-Λαιμός 
Ιόλη Καβάκου 
Στέλιος Καλλινίκου 
Καρολίνα Κρασούλη 
Μαργαρίτα Μποφιλίου 
Χριστόδουλος Παναγιώτου 
Flora Yin-Wong 
Αλέξανδρος Τζάννης  
 
Μέγα Λιβάδι, Σέριφος  
25/09/2021-29/09/2021  
Εγκαίνια 25/09/2021 5μμ 
 
Ωράρια:  
25/09 5μμ-9μμ 
26/09 12-2μμ 
27/09-29/09 με ραντεβού (+30 6945906115) 
 
Επιμέλεια: Αλέξανδρος Τζάννης 
Συντονισμός και κείμενα: Εύα Βασλαματζή 
 
Γραφιστικός σχεδιασμός: Άγης Μουρελάτος 
 
Η ομαδική έκθεση Mines and Minerals εμπνέεται από το ιδιαίτερο τοπίο του όρμου Μεγάλο 
Λιβάδι στην Σέριφο για να αναδείξει τις διαλεκτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του 
φυσικού περιβάλλοντος, των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των 
σύγχρονων έργων. Συνδεδεμένος με την λειτουργία των μεταλλείων σιδήρου από την 
αρχαιότητα μέχρι την δεκαετία του 60 αλλά και με μία από τις πρώτες απεργίες στην 
Ελλάδα το 1916, ο οικισμός Μεγάλο Λιβάδι είναι σήμερα ένα άτυπο ανοιχτό βιομηχανικό 
μουσείο με τις υπόγειες στοές των μεταλλείων, τις ράγες και τα βαγονέτα των 
εγκαταστάσεων καθώς και τη γέφυρα φόρτωσης μεταλλευμάτων στα πλοία της εποχής να 
αντιστέκονται στο πέρασμα του χρόνου. Τα χρώματα του τοπίου, η σκουριασμένη 
αισθητική των βιομηχανικών υπολειμμάτων και η ιστορική του βαρύτητα καθορίζουν τον 
κοινό τόπο της έκθεσης που φιλοξενεί έργα διαφορετικών μέσων και in situ εγκαταστάσεις 
που χαρακτηρίζονται από μεταλλικά και μαυρόασπρα στοιχεία, αναφορές στην έννοια της 



 

 

εργασίας και στον ρόλο του καλλιτέχνη ως τεχνίτη. Με έργα στο μεγαλύτερο μέρος του 
όρμου, μπροστά από το νεοκλασσικό Διοικητικό Κτίριο των μεταλλείων, και στο εσωτερικό 
ενός εμβληματικού σπιτιού στην άκρη του οικισμού, η έκθεση αποσκοπεί στο να 
δημιουργήσει μια διαδρομή γνωριμίας του επισκέπτη με τον τόπο και την ιστορία του, 
ενεργοποιώντας μέσα από τα έργα την ηχώ του παρελθόντος.  
 
H έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης 
NEON. 
Συνεργαζόμενοι φορείς : Aegean Speed Lines, Faros Villas Serifos, Δήμος Σερίφου  
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Δημήτρη Σταθόπουλου και τον Βασίλη και 
Μαρίνο Κάλλιο για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση της έκθεσης.  
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Group show Mines and Minerals 
 
Micol Assaël 
Margarita Bofiliou 
Manolis Daskalakis-Lemos 
Stelios Kallinikou 
Ioli Kavakou 
Karolina Krasouli 
Christodoulos Panagiotou 
Alexandros Tzannis 
Flora Yin-Wong  
 
Mega Livadi, Serifos  
25/09/2021-29/09/2021  
Opening 25/09/2021 5pm 
 
Opening Hours:  
25/09 5pm-9pm 
26/09 12pm-2pm 
27/09-29/09 by appointment (+30 6945906115) 
 
Curator : Alexandros Tzannis 
Coordination and texts : Eva Vaslamatzi 
 
Graphic design : Agis Mourelatos  
 



 

 

The group show Mines and Minerals is inspired by the unique landscape of Megalo Livadi 

bay in Serifos and highlights the dialectical relationships that develop between the natural 

environment, the abandoned industrial facilities and the contemporary artworks. 

Connected with the operation of the iron mines from antiquity until the 60's but also with 

one of the first strikes in Greece in 1916, the settlement of Megalo Livadi is today an 

informal open industrial museum with the underground mines, the rails and the wagons of 

the facilities as well as the loading bridge resisting the passage of time. The landscape’s 

natural colors, the rusty aesthetics of the industrial remnants and its historical weight 

define the common ground of the exhibition, that hosts works of different media and in situ 

installations, characterized by metallic and black and white elements and references to the 

concept of labor as well as the role of the artist as craftsman. By displaying works in most 

part of the bay, in front of the neoclassical mining administration building, and inside an 

emblematic house on the edge of the settlement, the exhibition Mines and Minerals aims 

to create a path for the visitor to get acquainted with the place and its history, reactivating 

through the artworks the echo of the past. 
  
 
The exhibition is supported by NEON Organisation.  
Partners : Aegean Speed Lines, Faros Villas Serifos, Δήμος Σερίφου  
 
We would like to especially thank Dimitris Stathopoulos and Vasilis and Marinos Kallios for 
their valuable contribution to  the show. 


