
 

 

Pott /Pott 

Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής φιλοξενεί την έκθεση Pott / Pott, του The 

Symptom Projects, από τις 17 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 7 Ιανουαρίου 2023.  

Η έκθεση Pott / Pott, εντάσσεται στον εκθεσιακό κύκλο «Τα δημώδη», του The 

Symptom Projects, που επιχειρεί να διερευνήσει μέσα από τους προβληματισμούς της 

σύγχρονης σκέψης και αισθητικής τη δημώδη παράδοση. Η παρούσα έκθεση, έχει ως 

θέμα την καλλιτεχνική διάσταση της παραδοσιακής κεραμικής. Μέσα από τα έργα 

των καλλιτεχνών, αλλά και τα κείμενα του καταλόγου, αναγνωρίζεται μια μέριμνα 

στην εργασία του αγγειοπλάστη που είναι πέραν του χρηστικού ορίζοντα του 

αντικειμένου του. Ο πληθωρισμός των χρωμάτων, οι τεχνικές των υαλώσεων, τα 

παράδοξα σχήματα, όπως για παράδειγμα τα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία, 

όλα κάτι μαρτυρούν, κάτι που ’ναι πέραν της προφανούς αλήθειας του αντικειμένου, 

αυτή τη διεστραμμένη πλευρά της αισθητικής απόλαυσης. Οι καλλιτέχνες της 

έκθεσης επιχειρούν έτσι με το κεραμικό τους έργο, να συνομιλήσουν ισότιμα μ’ ένα 

συγκεκριμένο παραδοσιακό αγγείο, να εντοπίσουν τα καλλιτεχνικά του σημεία, τις 

εκκεντρικές απολαύσεις του αγγειοπλάστη του και να τις ανακαλέσουν στην εμπειρία 

του έργου τους. Η προσέγγιση τους δεν είναι φορμαλιστική, αλλά μια αφαιρετική, 

αναστοχαστική διερεύνηση χειρονομιών που εντοπίζονται στο παραδοσιακό έργο, 

εκθέτοντάς το. 

 

Pott / Pott 

Τοποθεσία: Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα. 

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, 19.00. 

Διάρκεια: 18 Δεκεμβρίου 2022 – 7 Ιανουαρίου 2023 

Ωράριο Έκθεσης: Δευτέρα – Σάββατο 4-8μμ.  

Τις παραμονές και τις ημέρες των εορτών η έκθεση θα είναι κλειστή. 

  

Επιμέλεια έκθεσης: Αποστόλης Αρτινός 



 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Δημήτρης Αμελαδιώτης, Ευγενία Βερελή, Γιώργος 

Γεροντίδης, Βασίλης Ζωγράφος, Κωνσταντίνος Λαδιανός, Μαρία Λιανού, Μαρία 

Λοϊζίδου, Ναταλία Μαντά, Μάρω Μιχαλακάκου,  Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Μαλβίνα 

Παναγιωτίδη, Αλίκη Παλάσκα, Πάνος Προφήτης, Ζωή Σκλέπα, Γιώργος Τσεριώνης, 

Μιχάλης Χαραλάμπους, Δέσποινα Χαριτωνίδη, Hope (Κωνσταντίνος Ντάγκας). 

 

 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και 

Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://the-symptom-projects.blogspot.com  

Αποστόλης Αρτινός: 6946254770  

 

 

Pott /Pott 

The Center for the Study of Modern Pottery presents the exhibition Pott /Pott by 

Symptom Projects from December 17th, 2022 to January 7th, 2023.  

Pott/Pott is part of a series of exhibitions by the Symptom Projects under the title ‘The 

folk Tradition’ which set out to explore and investigate the folk tradition and its 

different facets through the prism of contemporary thought and aesthetics. The present 

exhibition takes as its subject the artistic dimension of the art of traditional pottery.  

Through the artists’ works, but also through the catalogue texts the exhibition 

attempts to pin down a particular concern in the potter’s work which extends beyond 

its utilitarian scope and nature. The abundance of colours, the  glazing techniques, the 

strange shapes (for instance the anthropomorphic and zoomorphic pots) all testify to 

something which exists beyond the obvious truth of the object, something more akin 

to the perverse side of aesthetic pleasure. 

Through their own ceramic works, the participating artists all enter into a dialogue on 

an equal basis with a particular traditional vase of their choice: They identify the 

artistic merits and elements of the original ceramics, point out the eccentric 

indulgences of their makers and retrace them in their own work. Their approach is not 

formalistic, but an abstract, reflective exploration of the gestures which exist in the 

traditional work, which are brought to light. 

 

http://the-symptom-projects.blogspot.com/


Curator | Apostolis Artinos 

 

Artists | Dimitris Ameladiotis, Evgenia Vereli, Giorgos Gerontides, Vasilis Zografos, 

Konstantinos Ladianos, Maria Lianou, Maria Loizidou, Natalia Manta, Maro 

Michalakakos, Irini Bachlitzanaki, Malvina Panagiotidi, Aliki Palaska, Panos Profitis, 

Zoe Sklepa, Giorgos Tserionis, Michalis Charalambous, Despina Charitonidi, Hope 

(Konstantinos Ntagkas) 

 

The exhibition Pott / Pott is supported by NEON. 

 

 

 


