∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οµαδική έκθεση ζωγραφικής «Ο Πόρος που Αγάπησα»
Από τις 6 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου η «Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι»
ανταποδίδει τη φιλοξενία και την αγάπη µε την οποία την αγκάλιασε ο Πόρος
τους πρώτους έξι µήνες της λειτουργίας της, αρχίζοντας µε µια οµαδική
έκθεση ζωγράφων από τρεις ηπείρους, οι οποίοι έχουν επίσης αγαπήσει τον
Πόρο και έχουν εµπνευστεί από αυτόν. Θα ακολουθήσουν και άλλες
εκδηλώσεις µέσα στον Σεπτέµβριο, που θα συµπεριλαµβάνουν µουσική,
θέατρο και λογοτεχνία. Μείνετε συντονισµένοι για περισσότερες
πληροφορίες.
Ο Dennis McCallum, από τη Σκοτία, ήρθε στον Πόρο µε την Ελληνίδα σύζυγό
του Frances πριν από 12 χρόνια για να αγοράσει ένα σπίτι στο νησί όπου ήδη
ζούσε και είχε περιουσία η οικογένειά της. Ο Dennis στη Βρετανία ήταν
ζωγράφος γνωστός για τους πίνακες άγριας φύσης του και έχει κάνει εκθέσεις
στην Αµερική και ανά τη Βρετανία, όπως στο Λονδίνο, το Ουίνδσορ και το
Εδιµβούργο, ενώ έχει εµφανιστεί αρκετές φορές στην τηλεόραση µε αφορµή
τους πίνακές του και συγκεκριµένα τη δουλειά του πάνω στις κουκουβάγιες. Η
έκθεσή του στη θερµότητα και το βάθος χρωµάτων στον Πόρο τον ενέπνευσε
να ζωγραφίσει σε διαφορετικά, νέα στιλ, γεγονός το οποίο επέκτεινε τη
φαντασία του και τον ενθάρρυνε να διερευνήσει καινοτόµα και ποικίλα θέµατα.
Το 2014 έχει προσκληθεί να παρουσιάσει µια µεγάλη έκθεση στη Σκοτία προς
τιµήν των 50 χρόνων που ασχολείται µε τη ζωγραφική. Η επιλογή των πινάκων
ανήκει εξολοκλήρου στον Dennis. Ζωγραφίζει και σχεδιάζει εικόνες που τον
έχουν συναρπάσει και έχουν παραµείνει στο πίσω µέρος του µυαλού του
περιµένοντας τη µέρα που θα µπορέσουν να απελευθερωθούν στη λιακάδα και
το δροσερό αέρα. Ο Dennis ζωγραφίζει τη φαντασία.
Γεννηµένη στο Ουίνστον-Σάλεµ της Βόρειας Καρολίνας, η Pamela Rogers
πήρε πτυχίο Ζωγραφικής από το Πανεπιστήµιο της Βόρειας Καρολίνας στο
Γκρίνσµπορο. Αργότερα σπούδασε στο Art Student's League της Νέας Υόρκης
και στο Vermont Studio School και µαθήτευσε µε τη διάσηµη ζωγράφο από τη
Βόρεια Καρολίνα Jaquelin Jenkins. ∆ίδαξε σε σχολές τέχνης, ιδιωτικές σχολές
και κοινοτικά κολέγια στη Βόρεια Καρολίνα, προτού το φιλοσοφικό και
πολιτιστικό ενδιαφέρον της για την Ελλάδα την ωθήσει να µετακοµίσει στον
Πόρο το 1990. Από το 1998 έχει οργανώσει καλλιτεχνικά εργαστήρια και έχει
εργαστεί στη θέση του Ταξιδιωτικού Υπεύθυνου για εκπαιδευτικές οµάδες

φοιτητών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι παραστατικοί και συµβολικοί της
πίνακες έχουν εκτεθεί στη Βόρεια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια και την Ελλάδα και
έχουν κερδίσει πολλά βραβεία. Πίνακές της υπάρχουν σε ιδιωτικές και εταιρικές
συλλογές σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένου του Παλατιού του
Μπάκιγχαµ. Το GREEKSCAPES Journeys with an Artist είναι το πρώτο βιβλίο της
που εκδόθηκε. Οι πίνακες που παρουσιάζει έχουν ως έµπνευση και αφετηρία το
αγαπηµένο της νησί, τον Πόρο.
Η Ήβη Γαβριηλίδη γεννήθηκε στο Χαλέπι της Συρίας, φοίτησε στο Γαλλικό
Σχολείο, απέκτησε δίπλωµα Συντήρησης Έργων Τέχνης Ζωγραφικής από το
Κεντρικό Ινστιτούτο Αναστήλωσης της Ρώµης (I.C.R.) το 1977 και πτυχίο
Ζωγραφικής από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Ρώµης το 1979. Έλαβε µέρος
σε ατοµικές εκθέσεις στη Ρώµη -Nuova Galleria Internazionale (1983), Studio
MP (1988), Zadig (2002)- και σε οµαδικές εκθέσεις -Nuova Galleria
Internazionale (1979,1980,1981,1982, 1985), Πολιτιστικό Κέντρο Banca
d’Italia (1985), Museo di Milano, Μιλάνο (1986), Galleria Studio del Canova
(1998), Sala uno (2009), Ash in Art, Σύρος & Κως (2010), Chili Art Gallery,
Αθήνα (2011, 2012), Μουσείο Φυσικής ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα (2013).
∆ίδαξε Συντήρηση Ζωγραφικής στα Τ.Ε.Ι Αθηνών (1996-2000), συµµετείχε σε
διεθνή συνέδρια συντήρησης, είναι τεχνικός σύµβουλος εκθεσιακών εφαρµογών
Μουσείων. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στον Πόρο Αττικής. Η Ήβη
επέλεξε τους πίνακες που παρουσιάζει εµπνεόµενη από την ηφαιστειογενή
προέλευση του τόπου που διάλεξε ως κατοικία της.
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