
7-11  Μα ρ τ ί ου  2018
MEDITERRANEAN BEACH HOTEL LIMASSOL

Και με χαρούμενη πνοή το στήθος το χορτάτο, τ’αράθυμο, το δυνατό κι όλο ψυχές γιομάτο, 
βαρώντας γύρω ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα, τον όμορφο τρικύμισε και ξάστερον αγέρα.  Δ.Σολωμός

Νο 1 (100x140) εκ.

ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ



Νο 2 (90x130) εκ. Βαρκούλα τ’ουρανού, χρυσό φεγγάρι μου έλα σε μέρη μαγεμένα 
να με πάρεις, εσύ βαρκούλα φωτεινή κι εγώ βαρκάρης. Ευγ. Παλληκαρίδης

Νο 3 (90x110) εκ. Θά ‘χω το σπίτι μου επάνω σ’ ένα σύννεφο να λάμπουν τα όνειρά μου με τον ήλιο Νικ. Σαχτούρης



Νο 4 (90x130) εκ. Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής των μακρυσμένων 
ταξιδιών και των γαλάζιων φόντων Ν. Καββαδίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα είναι μεγάλη η χαρά μας 
αν τιμήσετε με την παρουσία σας
την Έκθεση Ζωγραφικής
του διακεκριμένου ζωγράφου  
ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΓΙΑΝΝΗ

Τα εγκαίνια θα τελέσει
ο έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού
Κύριος ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ.
στο «Mediterranean Beach Hotel» στη Λεμεσό

Την έκθεση οργανώνει
ο Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού Κύπρου

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Από το Φωνητικό Συγκρότημα «Μελωδία»
Σολίστ: Μάριος Ανδρέου, Τενόρος
Πιάνο: Ιωάννα-Μαρία Γαλανού 
Διεύθυνση: Βιολέτα Κακομανώλη

Το βράδυ των εγκαινίων η έκθεση
θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10.00 μ.μ.
Θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή 11 Μαρτίου
και θα είναι ανοιχτή για το κοινό
από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες
Πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης: 
Β.Βαγιάννης τηλ.: 99347222
Τηλ. Εκθεσιακού Χώρου Αθήνας: 00302108042060
Facebook: Βασίλης Βαγιάννης - email: d.vagianni@yahoo.gr



Νο 7 (80x100) εκ.

Νο 6 (80x100) εκ.Νο 5 (100x120) εκ.

Νο 8 (100x120) εκ.



Νο 9 (100x120) εκ.



Νο 10 (65x130) εκ. Νο 11 (65x130) εκ. Νο 12 (65x130) εκ.



Νο 13 (120x160) εκ. Ρίχνουμε και ‘μείς τα δίχτυα της ψυχής μας, μέσα στον ουρανό, μέσα στη θάλασσα, μέσα στον κόσμο, να πιάσουμε ένα αστέρι, μια φωνή, κάποιο τραγούδι Γ. Ρίτσος 



Νο 14 (100x130) εκ. Νο 15 (100x120) εκ.



Νο 16 (90x110) εκ. Νο 17 (90x110) εκ. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Δ. Σολωμός



Νο 19 (120x170) εκ.

Νο 21 (100x140) εκ.

Νο 18 (100x120) εκ.

Νο 20 (80x110) εκ.



Νο 22 (90x110) εκ. Κι εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλούδια της αγάπης Δ. Σολωμός

Νο 24 (90x110) εκ.

Νο 23 (70x90) εκ.



Νο 25 (90x130) εκ. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας, 
και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Οδ. Ελύτης

Νο 26 (90x120) εκ. Του χειμώνα πλησίαζε μια βαθειά ανατριχίλα
και στη λίμνη χορεύανε η βροχή με τα φύλλα Ευαγ. Παλληκαρίδης



Νο 29 (90x130) εκ.

Νο 28 (100x140) εκ.

Νο 27 (90x120) εκ. Ωραίες αχτίδες γύρω στην όψη την άλω του πόντου δονούν Οδ. Ελύτης



Νο 30  Καμπί Φαρμακά - Κύπρος  (70x90) εκ. Νο 31  Ασκάς - Κύπρος  (80x110) εκ.



Νο 32  Άλωνα - Κύπρος  (80x110) εκ. Νο 34  Παλιά Λεμεσός  (80x120) εκ.

Νο 33  Καταρράκτες Χαντάρας - Κύπρος  (100x120) εκ.



Νο 35  Λεύκαρα - Κύπρος  (70x90) εκ. Νο 36 (100x130) εκ.



Νο 37  Γιοφύρι του Τσιελεπού - Κύπρος  (100x120) εκ.



Νο 38  Σέριφος  (100x130) εκ. Νο 39  Κακοπετριά - Κύπρος  (80x110) εκ.



Νο 40 (80x100) εκ.

Γεννήθηκε το 1952 στη Μυτιλήνη. Σε μικρή ηλικία, όταν εγκαταστάθηκε η οικογένειά του 
στην Αθήνα, ξεκίνησε η σχέση του με τη ζωγραφική. Τα πρωτόλεια έργα του έγιναν σε 
χαρτόνια, όστρακα και ξύλινες επιφάνειες. Όταν τέλειωσε το Λύκειο πήγε στο Παρίσι, 
όπου σπούδασε Φυσική, Χημεία και Οικολογία φοιτώντας παράλληλα στη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Το έτος 1974 πραγματοποίησε στο Παρίσι τη πρώτη ατομική έκθεσή του. Στη 
συνέχεια ακολούθησαν 65 περίπου ατομικές εκθέσεις σε πόλεις των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, 
Ουάσιγκτον, Ντιτρόιτ), του Καναδά (Τορόντο), της Γερμανίας (Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη, 
Φρανκφούρτη), της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος), στο Παρίσι, στο 
Λονδίνο και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει λάβει μέρος και σε ομαδικές εκθέσεις. 
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί 
σταθμοί) σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου παρουσιάστηκε, έχουν ασχοληθεί εκτετα-
μένα με εγκωμιαστικά και επαινετικά σχόλια για την εικαστική του εργασία. Έχει επί-
σης αποσπάσει επιδοκιμαστικές κριτικές και βραβεία. Σκηνογράφησε παραστάσεις και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στη Γαλλία και σε Δήμους της Αττικής. Έχει βιογραφηθεί από 
τρεις εγκυκλοπαίδειες τέχνης μεταξύ των οποίων «Οι Έλληνες Ζωγράφοι» των εκδόσεων  
ΜΕΛΙΣΣΑ. Το 2003 έγινε δεκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μέλος του επιμελητη-
ρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Οι γνώσεις του στην εικαστική τέχνη συμπληρώθηκαν 
με επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και με τη μελέτη της παραδοσιακής 
τέχνης σε 30 χώρες όπως η Κίνα, το Μεξικό, η Ινδονησία, η Ινδία, το Νεπάλ, η Ρωσία, 
η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Αγγλία και άλλες. Ζει, εργάζε-
ται και εκθέτει τα έργα του στον εκθεσιακό χώρο που έχει δημιουργήσει στο Μαρούσι. 
Η ζωγραφική του Βασίλη Βαγιάννη έχει επηρεαστεί από το ρομαντισμό, τις αρχέγονες 
μνήμες, τον Βυζαντινό πολιτισμό, τα Αιγαιοπελαγίτικα θέματα, την πρόσφατη ιστορία, τις 
ηρωικές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας καθώς και από την ποίηση αναγνωρισμένων 
Ελλήνων ποιητών. 

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ 
 Ιστορικός Τέχνης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ



Νο 45  Πήλιο  (70x90) εκ.

Νο 41  Πάρος  (70x90) εκ.

Νο 46  Δημητσάνα  (70x90) εκ.

Νο 42  Πάρος  (70x90) εκ.

Νο 47  Σίφνος  (70x90) εκ.

Νο 43  Άγιον Όρος  (70x90) εκ.

Νο 48  Πάτμος  (55x65) εκ.

Νο 44  Ξέγνοιαστα χρόνια  (80x110) εκ.



Νο 50  Τα μουράγια τα ξεσκέπαστα στη σοροκάδα  Οδ. Ελύτης  (65x155) εκ.

Νο 49  Κι εκεί γροικά της θάλασσας και τ’ ουρανού τα κάλη κι εκεί τραβά τον ήχο του μ’ όλα τα μάγια που ‘χει. - Δ. Σολωμός  (65x155) εκ.



Νο 54  Μυτιλήνη   (120 x160) εκ.

Νο 51  Μυτιλήνη   (120 x160) εκ.

Νο 53  Σύμη  (100 x140) εκ.

Νο 52  Μυτιλήνη  (80 x100) εκ.



Νο 55 (120 x160) εκ. Θάλασσα πλατιά, σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις  Νο 56  Αώος - Πίνδος  (100 x140) εκ.

Νο 58 (120x160) εκ. Άνεμοι γέροντες γενειοφόροι  
των παλιών μου θαλασσών φρουροί και κλειδοκράτορες Οδ. Ελύτης

Νο 57 (100 x140) εκ. Άξιον εστί... οι μικρές κυανές φωνές μυριάδες Οδ. Ελύτης  



Νο 59  Σύμη  (90x130) εκ.


