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ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΓΓΙΔΗ 

 «Οι άνθρωποι θα είναι πάντα υποδουλωμένοι σε κάτι. Σκλάβοι ιδανικών, σκλάβοι του
φόβου, σκλάβοι των ίδιων των εαυτών τους. Κι όμως παράδοξως αποδεχόμαστε ότι η

υποδούλωσή μας είναι απότοκο της ίδιας της ανθρώπινης φύσης» ~ Elica Snake

 Οριοθετημένες μέσα στο αυστηρά γεωμετρικό, ορθογώνιο σχήμα του χαρτιού και τις
περιορισμένες διαστάσεις του, ανώνυμες κι απρόσωπες ανθρώπινες φιγούρες,
απογυμνωμένες από ενδύματα, πρόσωπα και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, διακριτή
ταυτότητα και διαφορετικότητα, χωρίς κάν σαφή διάκριση αρσενικού και θηλυκού,
κινούνται, αιωρούνται, αναδύονται, ή ταλαντεύονται μετέωρες σαν σκιές μέσα στο σκοτάδι
σε κατάσταση συναισθηματικής και ψυχολογικής αστάθειας, εκφράζοντας με την
οικουμενική γλώσσα του σώματος ένα ευρύ φάσμα σκοτεινών συναισθημάτων που
δεσμεύουν και υποδουλώνουν την ανθρώπινη φύση. Στα σφριγηλά, νεανικά σώματα δεν
απεικονίζεται μόνο η εξωτερική ομορφιά, αλλά αντικατοπτρίζεται συμβολικά και το
εσωτερικό κάλλος, ψυχικό και πνευματικό, των ανθρώπων που παλεύουν, λυγίζουν,
λαβώνονται, γιατρεύονται και συνεχίζουν. 
Το μαύρο χρώμα είναι συμπαγές, ομοιόχρωμο, χωρίς ήχο και φωτεινότητα, αδρανές αλλά
ταυτόχρονα κινεί τα πάντα στο δικό του ρυθμό, καθώς αναστέλλει τη διαφορετικότητα,
αποδομεί τον χωροχρόνο, θολώνει την όραση και τη λογική, επιτρέποντας μας να
νοιώθουμε με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Στο σκοτάδι δεν είμαστε αυτό που φαινόμαστε, αλλά
αυτό που νοιώθουμε.  Το μαύρο χρώμα είναι υποβλητικό, αυτόνομο κι αυθύπαρκτο,
υποτάσσει όλα τα άλλα χρώματα, απεικονίζοντας συμβολικά το εσωτερικό κενό και την
απομόνωση, κι αναδεικνύοντας με σημειολογική καθαρότητα την ένταση των σκοτεινών
συναισθημάτων στη μοναξιά της ανθρώπινης ψυχής, με τις ανοικτόχρωμες, φωτισμένες
επιφάνειες να λειτουργούν σημειολογικά ως αχτίδες ελπίδας. 
Το κάρβουνο πάνω στο χαρτί ως μέσο είναι ιδανικό για αυτήν την εικαστική προσέγγιση
λόγω της εγγενούς παροδικότητάς του και φευγαλέας υφής του που σηματοδοτεί κίνηση,
αλλαγή, μετεξέλιξη και μεταμόρφωση. Η εικαστική τεχνική του σχεδίου με κάρβουνο
εμπεριέχει μια «ιστορική» σχέση της σχεδίασης και της διαδικασίας προσέγγισης, καθώς
αποτυπώνει κάθε γραμμή, κηλίδα, σκίαση, θόλωση, σβήσιμο, διόρθωση κι επικάλυψη. Η
παροδικότητα του μέσου προσιδιάζει στον εφήμερο, βραχύβιο χαρακτήρα των σκοτεινών
συναισθημάτων που παγιδεύουν την ανθρώπινη ψυχή σε στιγμές κρίσης, η βίωση και
υπέρβαση των οποίων αξιολογεί και καταξιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη.

ΠΟΛΥΠΤΥΧΟΝ 

Η μανιχαϊστική αντίθεση του σκοταδιού με τις δέσμες του φωτός που φωτίζουν επιλεκτικά
σαν προβολείς τα ανθρώπινα σώματα σκιαγραφεί, προβάλλει και εξιδανικεύει τη γλώσσα
του σώματος, καθώς η αντίθεση του μαύρου με τις φωτισμένες επιφάνειες αναδεικνύει με
δραματικότητα τον όγκο των σωμάτων, τις στάσεις και τις χειρονομίες, μαγνητίζει κι
εστιάζει το βλέμμα του θεατή και τον ωθεί να βιώσει και να ταυτιστεί με τα συναισθήματα
που αναδύονται μέσα στο φως του σκοταδιού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το έργο τέχνης αποκτά
διαδραστικές διαστάσεις, καθώς ο θεατής συμπληρώνει το έργο του καλλιτέχνη με την
προβολή του δικού του, προσωπικού και υποκειμενικού ψυχισμού. 
Πρωταγωνιστής του έργου είναι ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί.



Απελπισία, κάρβουνο σε χαρτί, 46 x 30 (2021) Συντριβή, κάρβουνο σε χαρτί, 46 x 30 (2021)

Η Χρυσάνθη Μαγγίδη γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε και μεγάλωσε στις Η.Π.Α., ταξίδεψε
πολύ και μορφώθηκε τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, αφομοιώνοντας και
συνδυάζοντας επιδράσεις και από τις δύο ηπείρους. Σπούδασε στο Dickinson College, Η.Π.Α.
Αποφοίτησε το 2016 με αριστείο και τριπλή κατεύθυνση στις Καλές Τέχνες, την Αρχαιολογία
και την Ιστορία της Τέχνης (BA). Συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Καλών
Τεχνών της Πενσυλβάνια στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. όπου έγινε δεκτή με τιμητική
υποτροφία. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών της σπουδών έγινε
αποδέκτης πολλών ακαδημαϊκών διακρίσεων και βραβείων. Το 2021 έλαβε με άριστα το
Masters στην Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου (ΜΑ) από το Τμήμα
Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και στη συνέχεια έγινε αποδεκτή ως υποψήφια διδάκτωρ στο ίδιο
πανεπιστήμιο στην Κλασική Αρχαιολογία. 

Η Χρυσάνθη διδάσκει Καλές Τέχνες και Ιστορία της Τέχνης ως συνεργάτιδα-καθηγήτρια στο
Αμερικανικό Κέντρο Αρχαιολογίας στις Μυκήνες, ενώ συμμετέχει επίσης για πολλά χρόνια
ως αρχαιολόγος σε αρχαιολογικές ανασκαφές στις Μυκήνες και τη Λαμία. Έχει αποκτήσει
πολύτιμη εμπειρία ως επιμελήτρια εκθέσεων σε γκαλερί τέχνης, και εργάζεται ως σύμβουλος
δημοσίων σχέσεων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μεγάλη γκαλερί στη Νέα Υόρκη.
Πάνω απ’ όλα, όμως, και πριν απ’ όλα, η Χρυσάνθη είναι ζωγράφος. Έχει συμμετάσχει σε
συλλογικές εικαστικές εκθέσεις και διαγωνισμούς ζωγραφικής στο εξωτερικό, ενώ έχει
παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Ελλάδα. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 



Περισυλλογή, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020) Μελαγχολία, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020)

Σιγή, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020) Όνειδος, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020)



Αποστροφή, κάρβουνο σε χαρτί, 122 x 98 (2016) Εσωστρέφεια, κάρβουνο σε χαρτί, 127 x 107 (2016) 

 

 
Ανέκαθεν η Τέχνη ήταν ο κυριότερος πομπός έκφρασης της αγωνίας, της ανησυχίας, των
σκέψεων, του φόβου αλλά και της ελπίδας της Ανθρωπότητας. Ειδικά σε δύσκολους καιρούς
έχουν δημιουργηθεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της Παγκόσμιας Τέχνης,
εμπνευσμένα από την εκάστοτε ιδιαιτερότητα της εποχής. Τέτοιους καιρούς, αναμφίβολα,
ζήσαμε και ζούμε τα τελευταία δέκα χρόνια, τόσο εδώ στον τόπο μας, όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οικονομική κρίση, μετά πανδημία, εσχάτως οι πολεμικές σειρήνες που ηχούν, πλέον,
και στα σύνορα της Ευρώπης.Αναρωτιέται κανείς, λοιπόν, που είναι η Τέχνη που βγήκε από
αυτή την περίοδο, ποιοί καλλιτέχνες μπήκαν μπροστά για να εκφράσουν τη φωνή της
κοινωνίας μέσα από τη δική τους δημιουργικότητα; 

Νίκος Μπάμπαλος
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Την απάντηση την βρίσκουμε στη δουλειά της Χρυσάνθης Μαγγίδη, την οποία έχουμε την τιμή
να φιλοξενήσουμε στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, στον χώρο της Βίλα Στέλλα από τις 31/10 έως
τις 6/11, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες όλου του λεκανοπεδίου να την επισκεφτούν. Η
Χρυσάνθη Μαγγίδη, μολονότι νέα στην ηλικία, έχει από τη διαδρομή της σε Ελλάδα, Ευρώπη
και Αμερική όλα αυτά τα χρόνια «διαβάσει» ιδανικά τις ανησυχίες της γενιάς της, η οποία
ωρίμασε σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη εποχή, αποτυπώνοντάς τες στο «Πολύπτυχον», την
Έκθεση που με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε και στην πόλη μας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην Έκθεση και στη Χρυσάνθη Μαγγίδη να συνεχίσει να μας
συναρπάζει με τη δημιουργικότητά της. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε να περιμένουμε πολλά από
αυτήν…



Παραίσθηση
κάρβουνο σε χαρτί, 215 x 115 (2019) 

Δεσμώτες
 κάρβουνο σε χαρτί, 230 x 115 (2010)



Η Έκθεση «Πολύπτυχον» της Χρυσάνθης Μαγγίδη αποτυπώνει με τον δικό της μοναδικό
τρόπο τη δυναμική παρουσία του σώματος ακόμη και στις μη αναμενόμενες προεκτάσεις
του. Αναζητάει τις συγκλίσεις, τις αποκλίσεις και την αλληλεπίδραση της τέχνης με την
ανθρώπινη ύπαρξη, την αποκάλυψη της ολότητας και τα ταξίδια του μυαλού και της ψυχής,
αφήνοντας μία υπέροχη, μοναδική επίγευση στον καθένα από μας. Δεν επιβάλλει, αλλά
προκαλεί ερεθίζοντας το μυαλό, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Συνδέει το σώμα με την
ψυχή, υμνώντας τη ζωή, επαναπροσδιορίζοντας τα μικρά και τα μεγάλα μας, δίνοντας
διάρκεια στη στιγμή και φως στο κάρβουνο.

Είμαι σίγουρος ότι θα μας απασχολήσει ξανά και ξανά με τη δουλειά της, πηγαίνοντας κάθε
φορά και παραπέρα, κάθε φορά και πιο πάνω, έχοντας ήδη ανοίξει τα φτερά της με
διακρίσεις στην Ευρώπη και την Αμερική. Καλή επιτυχία Χρυσάνθη μου.
 

Γιώργος Πέτρου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηρακλείου Αττικής

Ικεσία, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020)

Πολλές οι αναγνώσεις, πολλές οι πτυχές. Κεντρικοί πρωταγωνιστές το σώμα και η ψυχή. Το
παιδί, η γυναίκα, ο νέος και η νέα που αναζητάει τροχιά, ο άνθρωπος που μάχεται, ο έρωτας,
η απόγνωση και η ανατρεπτική απρόσμενη ελπίδα, μερικές από αυτές που ξεχώρισα. Η
Έκθεση της Χρυσάνθης Μαγγίδη είναι μια ολιστική καλλιτεχνική εμπειρία, μια εμπειρία που
περισσότερο τη ζεις, παρά τη βλέπεις. Πλέον, έχουμε την χαρά να την απολαύσουμε και στην
πόλη μας. Εγώ προσωπικά με ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς έχω το προνόμιο να την γνωρίζω
από πολύ μικρή και να παρακολουθώ την εντυπωσιακή καλλιτεχνική της εξέλιξη. 

Yπερένταση, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020)



Απώλεια
κάρβουνο σε χαρτί, 128 x 107 (2016) 



Στη μακρόχρονη ιστορία του δυτικού πολιτισμού η αντίληψη η οποία σχετίζεται με το
ανθρώπινο σώμα, καταδυναστεύεται από ένα βασικό διαχωρισμό, ανάμεσα στο σώμα το
οποίο υπάρχει ως ύλη και μέσο ταυτόχρονα και στο πνεύμα – ψυχή, που εκλαμβάνεται ως
Νους και συναίσθημα αντίστοιχα. Ο δυϊσμός αυτός απ’ αρχής άσκησε και συνεχίζει να
ασκεί δραματική επιρροή τόσο σε φιλοσοφικό – θεολογικό όσο και σε επιστημονικό
επίπεδο. Το σώμα μεταφράστηκε συμβολικά στην ύλη, στη γη, στο θηλυκό, στο εφήμερο,
στο αδύναμο ενώ από την άλλη το πνεύμα στη διάνοια, στον ουρανό, στο αρσενικό, στο
αιώνιο, στο παντοδύναμο. Η αντιπαράθεση αυτή στηρίχτηκε στην πεποίθηση ότι η
πρόσληψη της πραγματικότητας μέσω των αισθητηριακών οργάνων και των αισθήσεων
γενικότερα είναι εσφαλμένη και ατελής, σε αντίθεση με την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία τις οποίες προσφέρει ο Νους και η λογική σκέψη στη κατάκτησης της γνώσης.

Το σώμα αποκωδικοποιεί και απελευθερώνει την συναισθηματική έκφραση, ενώ παύει να
αποτελεί εργαλείο και φυλακή του πνεύματος. Η ψυχή σταματά να (κατ)έχει ένα σώμα. Η
διαρκής αλληλεπίδραση του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου εκπέμπει μέσω της
υλικότητας την εκρηκτική δύναμη που κρύβει η ψυχή. Αυτή και η δύναμη της τέχνης να
μεταπλάθει σε ύλη την έσω ορμή του ανθρώπου μέσα από τη καλλιτεχνική δημιουργία, με
σκοπό την επικοινωνία και την αναζήτηση της αληθινής γνώσης. 

Η εικαστικός επιλέγει την απλότητα του υλικού της και μας προκαλεί να αναζητήσουμε το
άρρητο της φόρμας. Οι μορφές που φαίνεται να ενυπάρχουν σε ένα δεύτερο εσωτερικό
επίπεδο, αναδύονται στο φως στιγμιαία με μοναδικό τους σκοπό να αποκαλύψουν την
όποια συναισθηματική κατάσταση τις εξουσιάζει. Το ακαθόριστο, υπαρξιακό φόντο, στο
οποίο ονειρικά παρελθόν και παρόν συνυπάρχουν, όσο και το ασαφές σχετικά με το
βιολογικό φύλο των μορφών, προσδίδουν την καθολικότητα που απολαμβάνει η
συναισθηματική δράση απομακρυσμένη από κάθε είδους διάκριση. Δυνατοί σφιγμένοι
μύες σε ένταση, ζωγραφικές καμπύλες και αγχώδεις χειρονομίες μοιράζονται φωτεινές
στιγμές στο άλλοτε πυκνό και άλλοτε απαλό μαύρο των σκιών. Τα σώματα αποδίδονται
απόλυτα επηρεασμένα, είτε σε αναγνωρίσιμες εκφραστικά στάσεις, είτε σε συνθέσεις
οριακά άναρχες όπου η γραμμή, περισσότερο έντονη, διατρέχει και σχηματίζει αυθαίρετα
φόρμες, οι οποίες μέσα από την κίνηση τους υποδηλώνουν την εκάστοτε ψυχική
εντύπωση.

Η κραταιά αυτή αντίληψη οδήγησε στην απαξίωση των αισθήσεων, με ακραίο αποτέλεσμα
της την ηθική απαγόρευση των σωματικών απολαύσεων και την έντονη κριτική τόσο των
βιολογικών ενστίκτων όσο και των συναισθηματικών απόηχων τους στο υλικό σώμα. Έτσι
το βιωμένο σώμα αποτέλεσε ένα πεδίο μάχης ανάμεσα στη φύση και το πολιτισμό. Το
περίεργο εδώ είναι ότι η φύση χαρακτηρίζεται από την άγνοια της προς την αρχή της
αντίφασης, αναγνωρίζοντας το κάθε σώμα ως ενιαίο σύνολο μακριά από κάθε διάζευξη, η
οποία αποτελεί προϊόν του πολιτισμού. Στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης η αντίφαση
αυτή αμφισβητήθηκε αρκετά έντονα. Υποστηρίχτηκε μεταξύ άλλων, ότι το οτιδήποτε για
να υπάρξει, πρέπει πρώτα από όλα, να εγγραφεί στο σώμα. Ιδέες, νόημα, συναισθήματα
παρουσιάζονται ως βιωμένες εμπειρίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία της
σκέψης και στη λειτουργία της ψυχής.

Κωνσταντίνος Μπουραζάνης 
Ιστορικός Τέχνης 

Α.Σ.Κ.Τ.



Περιφρόνηση, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020) Πτώση, κάρβουνο σε χαρτί, 61 x 46 (2020)

Αβεβαιότητα, κάρβουνο σε χαρτί, 107 x 187 (2016) 



CHRYSANTHE MAGGIDIS
https://www.chrysanthe-art.com/


