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Πρόγραμμα Φιλοξενίας Νέων Καλλιτεχνών @ Home 
 

Βασίλης Διαγούπης 
 

 
 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον καλλιτέχνη στο οίκημα του Ε.ΚΑ.ΤΕ.  
και να δείτε την εξέλιξη της δουλειάς του πριν την τελική έκθεση στις 12-19 

Απριλίου 
 

Λίγα λόγια από τον καλλιτέχνη: 
“Η σειρά έργων που ετοιμάζω έχει να κάνει με τα συναισθήματα και το διάστημα.  

Για μένα το διάστημα είναι το μέρος της απόλυτης γαλήνης. Δεν υπάρχουν ήχοι. Έχει αυτό το 
μεγαλείο του άγνωστου.  

Είναι γεμάτο μαγικά χρώματα, που παρόλα αυτά, δένουν μεταξύ τους. Ο λόγος που το επιλέγω 
ως μέσω έκφρασης είναι γιατί θέλω να καταγράψω εικαστικά τη ψυχολογική μετάβαση του 

ατόμου από την καθημερινότητα στον δικό του εσωτερικό χώρο  
όπου θα βρει εκεί την απόλυτη ηρεμία.  

Δεν θα μπορούσα προσωπικά να δουλέψω και να ζωγραφίσω χωρίς αυτή την ηρεμία. Δεν θα 
λειτουργούσα. 



Η ηρεμία σε βοηθά να προβληματίζεσαι, να αναθεωρείς και να προχωράς. Σημασία άλλωστε 
έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. 

Επίσης μία άλλη έννοια που έχει να κάνει με τα έργα μου είναι ο χρόνος.  
Για μένα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας που περιορίζει.  

Αν ξέραμε ότι θα είχαμε μεγαλύτερο χάσμα χρόνου τότε και οι αποφάσεις της ζωής μας θα 
ήταν διαφορετικές.  

Αυτός καθορίζει ουσιαστικά τον τρόπο ζωής μας.  
Αν καταρρίψεις την αρνητικότητα του χρόνου και μάθεις να ζεις με αυτό, να πορεύεσαι 

προσπαθώντας και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία 
που σου παρουσιάζεται, τότε συναισθηματικά θα αρχίζεις να βρίσκεις και τη γαλήνη σου.” 

Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Κύπρο. Αποφοίτησε από τη σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.  

Έχει λάβει μέρος σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη  
ενώ παράλληλα έχει επιλεχθεί από το Ε.ΚΑ.ΤΕ. για να λάβει μέρος στο Residency @ Home. 

 
Ε.ΚΑ.ΤΕ. 22466426, Παιώνος 11, Περιοχή Αρχιεπισκοπής 

(Δ, ΤΕΤ, ΠΑΡ 10.00π.μ.-2.00μ.μ., ΤΡ, ΠΕΜ 1.00μ.μ.-5.00μ.μ.) 
Ο καλλιτέχνης μένει περισσότερες ώρες κυρίως απογεύματα 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Artists Residency @ Home  

Vasilis Diagoupis 

 



 
You can visit the artist at the E.KA.TE. premises  

And see the development of his artwork before his final exhibition on the 12-19 
of April 

 
A few words from the artist: 

The series of works I'm working on have to do with emotions and space. 
For me space is the part of the absolute peace. There are no sounds. It has this greatness of the 

unknown. 
It is full of magical colors, that, even though they are so different, they match perfectly together.  
The reason I choose it as an expression is because I want to visualize the psychological transition 

of the individual  
from everyday life to his own insightfulness, where he finds his ultimate tranquility. 
I could not personally work and paint without this tranquility. I would not function. 

Peacefulness helps you to think, revise, and move on. The most important part is the journey, 
not the destination. 

 Also another concept that has to do with my works is time. For me it is a limiting and inhibiting 
factor. 

If we knew that we would have had a longer time limit then our decisions of life would have 
been different. 

Time basically determines our lifestyle. 
If we abolish the negativity of time, start learn to live with it and  taking advantage of every 

opportunity, 
 then we will emotionally start finding our peace ." 

Vasilis was born in Cyprus. He graduated from the Fine Arts School of the Aristotle University in 
Thessaloniki. 

He has taken part in several group exhibitions in Thessaloniki. 
This time he has been selected by E.KA.TE. to take part at the Residency @ Home. 

 
EKA.TE. 22466426, Peonos 11, Archbishopric Area 

(Mon, Wed, Fri 10.00am - 2.00pm, Tue, Thr 1.00pm-5.00pm) 
The artist stays longer hours especially in the afternoons 

 
 


