
Lucia Sabatini / Riflessi 

 

Ατομική έκθεση ζωγραφικής 

 

POSEIDON OF PAROS RESORT & SPA HOTEL 

Χρυσή Ακτή, Πάρος 

 

Εγκαίνια: 4 Αυγούστου 2017, ώρα 20.00 
 

Στο πλαίσιο των εικαστικών δράσεων του εκθεσιακού χώρου Art Space / 

Studio 265 στην Πάρο, πραγματοποιείται ατομική έκθεση ζωγραφικής της 

Lucia Sabatini με τίτλο «Riflessi», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Poseidon οf 

Paros Resort & Spa Hotel, με εγκαίνια την Παρασκευή 4 Αυγούστου. 

 

Την διοργάνωση έχει η life coach και fashion blogger Άννα Κοντολέων και την 

επιμέλεια η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού.  

 

 «Η ζωγραφική της Lucia Sabatini, αντλώντας την πρώτη ύλη της από τα 

πρωτογενή, διαχρονικά συστατικά της Μεσογείου, της γενέθλιας Ιταλίας και της 

δεύτερης πατρίδας της, της Ελλάδας, ισορροπεί με γνώση και λιτή χάρη ανάμεσα 

στην εκλεκτικιστική σύνθεση των πυκνών φυσικών μοτίβων του περιβάλλοντος 

κόσμου της και στις δυναμικές αφαιρετικές οριζόντιες και κάθετες συνθέσεις 

όπου η γραμμή συνδιαλέγεται με το χρώμα, το σχήμα και τη σκιά. 

Τρυφεροί μίσχοι λουλουδιών και ανήσυχοι πλοχμοί δένδρων, απαλά φύλλα και 

επίμονες σταγόνες βροχής, αδρά περιγράμματα ακτών και ασημένιες 

βραχονησίδες του Αιγαίου, συνομιλούν με εκρήξεις χρωμάτων και ανεικονικά 

φουτουριστικά περιγράμματα, με φευγαλέες μουσικές νότες και νυχτερινά 

πυροτεχνήματα, με γοργές καμπύλες και ανήσυχες τεθλασμένες που 

συντάσσουν την πυρετική ρυθμολογία και αφηγούνται τη συναρπαστική 

ψυχογραφία ενός μαγικού σύμπαντος.    

Οι «Αντανακλάσεις» της Sabatini, ονειρικές και ταυτόχρονα εντατικά σύγχρονες, 

ενθαρρύνουν το βλέμμα να περιπλανηθεί και να αναρωτηθεί, να ταξιδέψει και 

να διερευνήσει, να βυθιστεί και εκ νέου να αναδυθεί στις ευφρόσυνες 

πολλαπλότητες της ζωγραφικής περιπέτειας», σημειώνει η ιστορικός τέχνης Ίρις 

Κρητικού.                                                                             

 

H Lucia Sabatini γεννήθηκε στο Empoli της Φλωρεντίας. Σπούδασε Ζωγραφική 

και Καλές Τέχνες (maestro d’arte, diploma di magistero sezione decorazione 

pittorica, presso istituto d’arte di Firenze) στην Αcademia di Βelle Αrti της 

Φλωρεντίας.  



Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ιταλία και την Ελλάδα. Έργα της 

ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
Art Space / Studio 265 
Στα ιδιόκτητα γραφεία του αρχιτεκτονικού γραφείου Studio 265, που 
απαρτίζεται από τους αρχιτέκτονες Βαζαίο Πετρόπουλο, Δημήτρη Καρέλη, 
Νίκο Χατζηδήμο και τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Σμυρνή, δημιουργήθηκε 
το Art Space / Studio 265, με την αρμονική συνύπαρξη αρχιτεκτονικής και 
τέχνης σε έναν διώροφο μοντέρνας αισθητικής χώρο, όπου νέες ιδέες και 
προτάσεις φιλοξενούνται με στόχο τη δόμηση ονείρων μέσω της τέχνης.  
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Art Space / Studio 265 αποσκοπούν να 
αναδείξουν την υπέροχη ιστορία, την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, το φως και 
τη μαγική ενέργεια της Πάρου με τη δύναμη της τέχνης και να συνδέσουν τον 
τουρισμό με τον πολιτισμό.  
 

Σας περιμένουμε στο Poseidon of Paros Resort & Spa Hotel, Χρυσή Ακτή, Πάρος 

Τηλ.: 2284042650, 6944460172 

Facebook Event: Lucia Sabatini / Riflessi 
 
Εγκαίνια: 4 Αυγούστου 2017, ώρα 20.00 
Διάρκεια έκθεσης: 4 - 30 Αυγούστου 2017 
 

https://www.facebook.com/events/470079026701965/

