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Καρατρανσαβαγκάρντια

Η ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια είναι μια κολεκτίβα καλλιτεχνών με ιδιαίτερα πολιτική 
δράση και καλλιτεχνικό έργο που ιδρύθηκε το 1988.  Αρχικά περιελάμβανε τρία μέλη 
αλλά σύντομα εντάχτηκαν σε αυτή κι άλλα που τα περισσότερα παρέμειναν. Αριθμεί 
αυτήν την στιγμή εννέα μέλη και έχει πλήθος φίλων και συνεργατών.

Η Καρατρανσαβαγκάρντια είναι η μακροβιότερη εν ενεργεία εικαστική ομάδα στην 
Ελλάδα. Η ομάδα πρωτοστάτησε στην κατάληψη του Φωτεινίου ή "Κτηρίου Καλλιτεχνών" 
το οποίο για μια δεκαετία λειτούργησε σαν το καταφύγιο-κοινό εργαστήριο μιας γενιάς 
καλλιτεχνών που βρίσκονται σήμερα στην ωριμότητά τους και η οποία αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο κεφάλαιο στην σύγχρονη ιστορία της τέχνης της χώρας μας. 

Η Καρατρανσαβαγκάρντια χαραχτηρίζεται απο τον  κοινό βίο μέσα από το παιχνίδι, τη 
δημιουργικότητα, την αντίσταση και πάντα σε αλληλεπίδραση με άλλες συλλογικότητες 
αποδεικνύεται γονιμότατος.  Γι' αυτό και εκτός από την κοινή δράση των μελών της 
ομάδας η ίδια συνέπλευσε, συνεργάστηκε με διάφορες συλλογικότητες, ή και εντάχτηκε 
πρόσκαιρα σε άλλες από αυτές. Μένει πάντα πιστή στην κοινοτική παράδοση των 
Ελλήνων και την πάντα νέα, παγκόσμια και γόνιμη ιδέα της ολοκλήρωσης του ανθρώπου 
μέσα στα πλαίσια κοινωνιών που μάχονται για ελευθερία και πρόοδο.

Σήμερα θεωρείται η ομάδα που στον χώρο των εικαστικών την μεταπολιτευτική 
περίοδο της χώρας, μόνη, πρότεινε τον τρίτο δρόμο για την ολοκλήρωση της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας βασισμένο στην επεξεργασία του ντόπιου παραδείγματος
κόντρα και ανάμεσα από τις συμπληγάδες “μοντέρνων” και “μεταμοντέρνων” θεωρήσεων 
που εισάγονταν από το λεγόμενο “δυτικό πολιτισμό” και κυριαρχούσαν λόγω κυρίως 
των εκφυλισμένων μεταπρατικών ελίτ της χώρας που επιθυμούσαν την απόσταση από 
την κοινωνία που τους έθρεφε.

Συγκεκριμένα τα μέσα ενημέρωσης γράφουν για την ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια τα 
παρακάτω: 

"Ο πολιτικός προσανατολισμός της Ομάδας που είναι η κριτική των θεσμών εξουσίας, 
του συστήματος της τέχνης και των μηχανισμών χειραγώγησής του, αίτημα προβολής 
της παράδοσης και των εγγενών πολιτιστικών χαρακτηριστικών της ελληνικότητας– της 
επιφυλλάσσει μια ιδιαίτερη θέση στη συγκρότηση της περιόδου αυτής.

Μολονότι η σύγχρονη τέχνη ως πολιτικός λόγος έχει καταλάβει τον έναν πόλο, τον 
εκσυγχρονιστικό, δυτικοστραφή, ακαδημαϊκό μιας συστατικής αντινομίας της ελληνικής 
πολιτικής ζωής, οι Καρατρανσαβαγκάρντια εκπροσωπούν μια άλλη καθοριστική 
πολιτική δυναμική της ίδιας περιόδου, εκείνης που θέτει όρους ελληνικότητας και 
αναζητά τον ριζοσπαστικό πολιτικό λόγο σε μια καθολική εναντίωση στο δυτικό 
παράδειγμα. Η αποτίμηση της συγκρότησης του πεδίου της σύγχρονης τέχνης οφείλει 
να λάβει υπόψη της τη δυναμική αυτή, ιδίως σήμερα που πολλοί από τους όρους με 
τους οποίους φάνηκε να διατυπώνεται το εκσυγχρονιστικό αίτημα, απέδειξαν τα όριά 
τους. Η συζήτηση, όποια θέση κι αν παίρνει κανείς σε αυτή, είναι ανοιχτή."

Τα μέλη

 Γιάννης Γίγας
 Μίνως Πριναράκης
 Γιώργος Νουβάκης

Πέγκυ Κούβαρη
Συμεών Τσακίρης
Γιώργος Ρακκάς

 Δημήτρης Γιαννάτος
 Στέλιος Γεωργίου
 Κασσάνδρα Θωμά



Karatransavaguardia

El equipo Karatransavaguardia es un colectivo de artistas con acción política y obra artísti-
ca que fue fundado en el año 1988. Inicialmente incluía tres artistas pero muy pronto se 
fue fueron añadiendo nuevos integrantes. Actualmente, cuenta con nueve miembros y 
una gran variedad de amigos y colaboradores. 

Karatransavaguardia es el equipo artístico activo de mayor trayectoria en Grecia. Asi-
mismo, este grupo fue pionero en la ocupación del Fotínio o “Edificio de los Artistas” que 
por 10 años sirvió como refugio-taller común a una generación de artistas que hoy en 
día están en su madurez y que representaron un capítulo importante para la historia del 
arte moderno griego.

El trabajo de Karatransavaguardia se ha caracterizado por convivencia y la vida en 
común a través del juego, la creatividad, la resistencia y la interacciòn con otros colecti-
vos. Ademàs de la acción común de los miembros del grupo y la colaboraciòn con varios 
colectivos y grupos, se ha mantenido fiel en la tradición de comunidad de los griegos y 
en la idea mundial de la integración humana entre los marcos de sociedades que luchan 
por la libertad y el progreso. 

Hoy en día, el equipo se considera el único grupo que propuso el tercer camino para 
la integración de la sociedad contemporánea griega, basado en la elaboración de un 
ejemplo local, contra las ideas modernas y post-modernas del mundo occidental y que 
predominaban a causa de las élites degeneradas de Grecia que querían tomar distancia 
de la sociedad que los nutría.  

Los medios de comunicación han descrito a Karatransanvanguardia de la siguiente 
manera:

“La orientación política del grupo que es crítica de las instituciones de poder, del siste-
ma del arte y de sus mecanismos de manipulación, requerimiento de proyección de la 
tradición y de las características culturales inherentes a Grecia, le reserva un lugar espe-
cial en la formación de éste período. 

Mientras que el arte contemporáneo como discurso político ha tomado el polo de un 
conflicto constitutivo de la vida política griega, el polo de modernización, el polo occiden-
tal y el polo académico; el grupo Karatransavaguardia representan una nueva dinámica 
política del mismo período, la que pone reglas de helenismo y busca el discurso radical 
político en una confrontación al ejemplo occidental. La valoración de la creación en el 
campo del arte contemporaneo debe tener en cuenta esa dinámica, especialmente hoy 
en día donde muchas de las reglas con las cuales se formó el requisito de modernización, 
demostraron sus limitaciones. La discusión, a través de cualquier punto de vista, está 
abierta”. 
 

Los miembros

Giannis Gigas
Minos Prinarakis
Giorgos Nouvakis

Pegky Kouvari
Simeon Tsakiris
Giorgos Rakkas

Dimitris Giannatos
Stelios Georgiou
Kassandra Thomá



MUDIA
Έκθεση Εικαστικών Τεχνών

Κριτική στα Μέσα Ενημέρωσης
απο την ομάδα Καρατρανσαβανγκαρντια

 

“This is how it's done. When people are sitting on 
shit that you want, you make 'em your enemy. 

Then you're justified in taking it.”
Jake Sully, χαρακτήρας της ταινίας “Άβαταρ”

 
 
Το να ενημερώνεσαι σωστά είναι σαν να επιβιώνεις σε μια ζούγκλα. Το παγκόσμιο 
σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης, αντί να είναι είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία 
των λαών για τη διαμόρφωση ελεύθερης άποψης, μετατρέπεται ενίοτε σε εργοστάσιο 
παραπληροφόρησης και επιβολής της άποψης των κυρίαρχων.Τα ίδια αυτά μέσα 
που διατυμπανίζουν την αντικειμενικότητα στην πραγματικότητα υπηρετούν τα 
συμφέροντα των μετόχων και των πελατών τους.
 
Δηλώνουν “αντεξουσιαστές” αλλά ηδονίζονται όταν βλέπουν την μη θεσμική “τέταρτη 
εξουσία” τους να γιγαντώνεται και να αυθαιρετεί ανεξέλεγκτη όσο καμία.
 
Προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι “δικοί σου άνθρωποι” αλλά εισβάλουν στη ζωή 
σου με αδιακρισία, απανθρωπιά και προχειρότητα μηδενίζοντας το πρόσωπό σου και 
την ιστορία σου “χάριν του θεάματος” και αγοράζουν-πουλούν το άδειο τομάρι σου για 
“δεκαπέντε λεπτά διασημότητας”.
 
Η προπαγάνδα τους στηρίζεται στην πεποίθησή σου ότι “υπηρετούν την Δημοκρατία” 
αλλά στο περιβάλλον τους όλοι γνωρίζουν πόσο ζωτικό είναι “να ακολουθείς τη γραμμή” 
και πόσο σκληρά και απάνθρωπα αυτή η υπακοή εξασφαλίζεται.
 
Εμφανίζονται ως υπέρμαχοι των δικαιωμάτων αλλά οι εργασιακές τους συνθήκες είναι 
ως επί το πλείστον μεσαιωνικές και η ιδιότροπη ταξική τους διάκριση σε “κερδισμένοι 
και χαμένους” λίγο διαφέρει ποιοτικά από εκείνη του αφέντη και του δούλου.
 
Και έτσι πρέπει γιατί το “μαστίγιο φτιάχνει χαρακτήρα”. Τον συγκεκριμένο χαρακτήρα! 
Του εγκληματία που ονειρεύεται να το κρατήσει κι αυτός με τη σειρά του.
 
Θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να διακρίνουν και να αναδείξουν την κάθε αξία 
εις όφελος του λαού, που όμως πάντα κατηγορούν για τις κατά κανόνα χυδαίες και 
αποτυχημένες τους επιλογές γιατί όπως λεν “τέτοια θέλει ο κοσμάκης”, ο απλός κόσμος, 
ο κοσμάκης που δεν πρέπει να είναι τίποτε άλλο από την πραμάτεια που πουλούν στους 
πλούσιους και ισχυρούς  πελάτες τους.
 
Κι αν ο λαός δεν κάθεται καλά στο πάγκο του; Αν ο λαός επιχειρήσει να δραπετεύσει 
από το περιθώριο (τον αιώνιο τόπο εξορίας του) για να μπει στο προσκήνιο και να 
εκφραστεί; Τότε τόσο το χειρότερο γι αυτόν. Ο “εντεταλμένος” δημοσιογράφος θα 
ακονίσει το φοβερό όπλο της προπαγάνδας και της σύγχυσης και σαν τους παλιούς 
ληστές που πιάναν τα στενά θα παραμονέψει επιβάλλοντας τον νόμο του τρόμου μέσα 
από τα κανάλια επικοινωνίας.
 



Με αυτό τον τρόπο παίζεται το δράμα σε δυο χώρες δυο αρχιπελαγών της αντίστασης. 
Καραϊβική και Αιγαίο. Μιλάμε για τη Βενεζουέλα και  την Ελλάδα, δύο χώρες 
παρακολουθούν το ίδιο τραγικό έργο.
 
Στη Βενεζουέλα, ο λαός με το πιο πρόσφατο παράδειγμα της μακράς επαναστατικής του 
παράδοσης, απαιτεί να παραμείνει πρωταγωνιστής στον αγώνα για λαϊκή και εθνική 
κυριαρχία. Παρ’ όλον τον σκληρό πόλεμο της “υπερδύναμης” που δεν του συγχώρησε 
ποτέ το ότι ανέτρεψε το πρώτο τηλεοπτικό πραξικόπημα στον κόσμο κατά του ήρωα 
κομαντάντε Τσάβες.  Εκείνη την εποχή, “Τα μέσα” μαζί με τον εσμό πρακτόρων, 
εγκληματιών, μαυραγοριτών και πουλημένων συκοφαντούν τον λαό, ξεκινώντας μια 
μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης, δυσφήμησης και απροσανατολισμού κατά του 
λαού της Βενεζουέλας.
 
Στην Ευρώπη ο ελληνικός λαός, που θέλησε να σταματήσει την διαδικασία εσωτερικής 
αποικιοποίησής του στα πλαίσια μιας “υπερεθνικής” τυραννίας, αντιμετωπίζει από τους 
ίδιους δωσίλογους την ίδια επίθεση, προσαρμοσμένη στη βαλκανική ιδιαιτερότητα. Ο 
μηδενισμός, ο κιτρινισμός και η διαρκής υποτίμηση τροχοδρομούν την παρακμή και την 
εξαφάνιση των γηγενών ενός από τους αρχαιότερους πολιτισμούς και μιας μακραίωνης 
αντιστασιακής παράδοσης.
 
Αλλά οι λαοί μιλούν, αντιστέκονται στη λεηλασία και τη σκλαβιά, εκφράζονται. Έχουν 
μια σαφή εικόνα για το τι γίνεται  ιστορικά και έχουν και έχουν επίσης την ικανότητα 
να ανταποκριθούν στους επικείμενους κινδύνους που αφορούν το ιστορικό προορισμό 
τους
 
Ακριβώς αυτό είναι το περιεχόμενο της έκθεσης εικαστικών “ MUDIA” που απέχει 
πολύ από το να διατυπώνει μια “αισθητική πρόταση” μιας και παραμένει στην ευθεία 
γραμμή της 30χρονης πορείας της εικαστικής ομάδας Καρατρανσαβαγκάρντια, που 
θέλει οι εκθέσεις της να είναι προτάσεις ελευθερίας και πολιτικές κινήσεις. Και για τη 
συγκεκριμένη έκθεση μια στάση αυτοάμυνας ενάντια στην μαύρη προπαγάνδα των 
μέσων ενημέρωσης.
 
Τα μέλη της και οι φίλοι τους, ενταγμένοι στο λαϊκό σώμα, να παράγουν υψηλής αξίας 
εικαστικό έργο αντάξιο του προτάγματος της ελευθερίας και να συμβάλουν ώστε η λαϊκή 
έκφραση να αποκτήσει χαρακτηριστικά που θα της δίνουν το ποιοτικό πλεονέκτημα, 
στην αντιπαράθεση με το σκοταδισμό της προπαγάνδας των μέσως ενημέρωσης.
 
Προφανώς σε αυτήν έκθεση, σε αυτόν τον χώρο, με αυτό το θέμα και σε αυτήν την 
επέτειο, θα συναντηθούν ανθρωπιά και τέχνη συνομιλώντας με χρώματα, σχήματα, 
γραμμές, λόγια αγάπης και γιατί όχι “ανάθεμα”.

 
Η ομάδα Καρατρανσαβανγκαρντια

Για την απόκτηση των έργων, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε 
με τον κο. Γιάννη Γίγα στο email gigas.teras@gmail.com



“MUDIA”
Exposición de Artes Plásticas 

Crítica a los medios de comunicación
Por el grupo Karatransavangardia

Así es como se hace.
Cuando la gente está sentada en la mierda que quieres,

Usted los hace su enemigo.
Entonces estás justificado en tomarlo.

Jake Sully, personaje de la película "Avatar"

Informarse es sobrevivir en una jungla. El sistema mundial de la comunicación y la infor-
mación, lejos de ser una herramienta al servicio de los pueblos para forjarse una libre 
opinión, se ha convertido a veces en una fábrica de desinformación y del consenso de los 
dominantes. Los mismos medios que pregonan la objetividad están en realidad  alinea-
dos con los intereses de sus accionistas y clientes. 

Se autoproclaman “antiautoritarios” pero no dudan en regodearse ante el encanto una 
vez que se encuentran ante el “cuarto poder”, cada vez más espectacular, cada vez más 
fuera de control y arbitrario como ningún otro poder. 

Se trata de los mismos que intentan de cualquier modo convencerte de que son “tu 
propia gente”, pero no dudan en intervenir en tu vida con total indiscreción, crueldad 
y descuido, aniquilando tu rostro y tu propia historia, por el  “bien del espectáculo”, al 
tiempo que están dispuestos a comprar y vender  tu propia dignidad sólo por obtener 
aquellos "quince minutos de fama". 

Toda la propaganda creada por tales especímenes está basada en tu creencia de que 
ellos "sirven a la Democracia", pero en su medio todo el mundo sabe lo importante que 
es para la supervivencia "seguir la línea", y el costo decrueldadcon que es garantizada 
esta alineación. 

Se presentan como los defensores de los derechos humanos pero sus propias condi-
ciones de trabajo son por lo general  medievales, y su caprichoso enfoque clasista basa-
do en la distinción entre "ganadores y perdedores" difiere cualitativamente por muy 
poco de la otrora distinción entre amo y esclavo.

Y así debe ser, puesto que el “látigo fortalece el carácter." A este carácter en particular. El 
del criminal que sueña un día tener también este látigo para reproducir la misma miseria 
del poder opresivo.

Ellos se consideran a sí mismos capaces de distinguir y destacar el valor de cualquier 
cosa en beneficio del pueblo, al cual sin embargo, siempre culpan por sus decisiones, 
generalmente groseras y fracasadas, puesto que, como dicen, "eso es lo que quiere la 
gente simple",  las personas comunes y corrientes: esos que no deben ser otra cosa más 
que la mercancía vendida a sus clientes ricos y poderosos. 

¿Y si el pueblo no se conforma con lo que tiene, no se conforma con sus condiciones de 
vida? Y ¿si la gente trata de escapar del margen de la historia (el eterno lugar de su exilio) 
para entrar en el escenario político y expresar explícitamente sus demandas? Entonces, 
peor para ella.  El periodista encargado afilará la ominosa arma de la propaganda y la 



confusión y, a la usanza de los antiguos bandidos que se ponían al acecho no a plena luz 
del día sino en la oscuridad del callejón, esperarán para imponer la ley del terror a través 
de los canales de comunicación.

De esta manera en líneas generales, se ha desdoblado el drama social que se juega 
hoy día en dos naciones que pertenecen ambas respectivamente a dos archipiélagos 
de resistencia: el Caribe y el Egeo. Hablamos de Venezuela y Grecia, dos países que se 
encuentran inmersos en este drama trágico. 

En Venezuela el pueblo, siendo el paradigma histórico más reciente de una tradición 
revolucionaria de larga duración, reclama su permanencia como protagonista político en 
su lucha por la soberanía popular y nacional. Pese a la cruenta guerra acometida por la 
"superpotencia" en contra de esta nación, que nunca le perdonó como el valiente y gran 
pueblo venezolano subvirtió el primer golpe de estado televisado a nivel mundial, ejerci-
do contra el héroe y comandante Hugo Chávez. En aquel entonces, de nuevo los “medios 
de comunicación", encabezados por una alianza entre agentes secretos, criminales mer-
cachifles, políticos e intelectuales vendidos al mejor postor, y dispuestos a denigrar a su 
propio pueblo, emprendieron una gigantesca campaña de desinformación, difamación y 
desorientación en contra del pueblo venezolano.  

En Europa el pueblo griego, que deseaba detener el proceso de colonización interna 
emprendida en el contexto de una tiranía "transnacional", y llevada a cabo por políticos 
nacionales entreguistas, se ve enfrentado a la misma agresión que sufrió la región de 
los Balcanes. El nihilismo político, la difamación y la continua humillación viabilizan la         
decadencia y la desaparición de los griegos, pertenecientes a una de las civilizaciones 
más antiguas y a una tradición de muchos siglos de resistencia.

No obstante, los pueblos no callan, resisten ante el saqueo y la esclavitud, se expresan. 
Tienen una imagen clara de qué es lo que se está jugando históricamente y también 
tienen capacidad de contestación ante los peligros inminentes que conciernen a sus des-
tinos históricos.

Exactamente este es el contenido de esta exposición de artes plásticas llamada                  
“MUDIA” que está lejos de ser una mera "propuesta estética", puesto que se mantiene en 
línea directa con el decurso de tres décadas de actividad artística del grupo Karatransa-
vangardia, el cual se propone que sus exposiciones sean simultáneamente expresiones 
políticas. 

Sus miembros y amigos, carne y sangre también del cuerpo social del pueblo, encar-
nan el esfuerzo de producir un trabajo de alta calidad, digno del proyecto de libertad, 
y aportar con sus contribuciones, de modo que la expresión popular pueda adquirir 
características que le daría a dicho proyecto una preeminencia cualitativa frente al oscu-
rantismo de la propaganda mediática.

Obviamente, esta exposición, en este espacio, con el tema en cuestión, y en este aniver-
sario, será un espacio de vínculos entre arte y humanidad, en una conversación donde 
también se emplean colores, formas, líneas, palabras de amor y “anatema”.

El grupo Karatransavangardia

Para la adquisición de las obras, por favor comunicarse con 
el Sr. Giannis Gigas a la dirección email gigas.teras@gmail.com



1. Γιάννης Γίγας 
O Γιάννης Γίγας, γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα.Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εικαστικής 
ομάδας Καρατρανσαβαγκάρντια, η οποία ξεκίνησε την δράση της το 1988. Πρωτοστάτησε 
στην 10ετή κατάληψη του Φωτεινείου που σημάδεψε μεγάλο πλήθος νέων καλλιτεχνών. 
Διακρίθηκε σε σχετική έρευνα τη δεκαετία του ‘90 ως ο πιο πετυχημένος εικαστικός της 
γενιάς του. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ για λίγα επίπονα χρόνια. 
Εργάζεται επίσης ως αγιογράφος. 

    Giannis Gigas
Giannis Gigas nació en Atenas, Grecia.  Es miembro fundador del colectivo de arte Kara-
transavaguardia que se creó el 1988 y es pionero en la décima  ocupación de Foteineiou 
que marcó un gran número de nuevos artistas. Fue destacado en una encuesta realizada 
en los años 90´ como el artista más exitoso de su generación. Trabajó como periodista 
y reportero gráfico durante pocos años. Actualmente, trabaja la pintura iconográfica.

2. Στυλιανός Γεώργιος 
Γεννήθηκε το 1960 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και, από το 1963, ζει στην Ελλάδα. 
Τελείωσε την Ιταλική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (1984-89), ζωγραφική με καθηγητή  τον Ηλία Δεκουλάκο, και τους 
Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη και Χρόνη Μπότσογλου, χαρακτική με καθηγητή τον Θανάση 
Εξαρχόπουλο και σκηνογραφία με καθηγητή τον Βασίλη Βασιλειάδη. Από το 1988, είναι 
ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομάδας Καρατρανσαβανγκάρντια. Παράλληλα εργάζεται 
σαν καθηγητής σχεδίου και ζωγραφικής.
 

     Stylianos Gewrgios
Nació en 1960 en Alejandría, Egipto y desde el 1963 vive en Grecia. Se graduó en la escue-
la italiana de Atenas y después estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes (1984-1989), 
con el profesor Elias Dekoulakos, Triadafillos Patraskidis y Chronis Botsoglou y  estudió 
escenografía con el profesor Thanassis Exarchopoulos y Vassilis Vassiliadis. Desde 1988, 
es miembro del grupo de arte Karatransavangkarntia y trabaja como profesor de dibujo 
y pintura.



3. Πέγκυ Κούβαρη
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, και από το 1986-1992 σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική 
και βυζαντινή τέχνη στην Ανώτατη σχολή Καλών Τεχνών. Αποτελεί  μέλος της εικαστικής 
ομάδας Καρατρανσαβαγκάρντια. Εργάζεται επίσης ως αγιογράφος και έχει ζωγραφίσει 
πολλές φορητές εικόνες και τοιχογραφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέχρι σήμερα 
έχει ιστορήσει απο κοινού με τον Γίγα  πάνω από 17 ορθόδοξες ελληνικές εκκλησίες 
και πλήθος φορητών εικόνων. Είναι συνδημιουργός του πρότζεκτ “Πρόσωπα” (www.
prosopa.eu)
 

     Pegi Kouvarh 
Nació en Atenas en 1966, y desde  el 1986 hasta el 1992 estudió pintura, grabado y arte 
bizantino en la Escuela Superior de Bellas Artes. Es miembro del equipo artístico Kara-
transavagkarntia. También trabaja como pintora y ha creado un sinnúmero de iconos y 
murales tanto en Grecia como en el extranjero. Hasta hoy ha pintado junto al artista Gi-
annis Gigas más de diecisiete (17) iglesias ortodoxas griegas. Es co-creador del proyecto 
“Caras”: www.prosopa.eu

4. Μίνος Πριναράκης 
Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα.  Από το 1990, είναι μέλος της εικαστικής ομάδας 
Καρατρανσαβανγκάρντια. Παράλληλα εργάζεται σαν ψυχοθεραπευτής στο ΚΕΘΕΑ. 
Υπήρξε ο νεότερος ζωγράφος στον οποίο πίστεψε και αντιπροσώπευσε ο Αλέξανδρος 
Ιόλας. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. Είναι 
διακεκριμένος φανατικός οπαδός των Residents, του Παναθηναϊκού και του Frank Zap-
pa.

     Minos Prinarakis
Nació en 1964 en Atenas. Desde el año 1999 es miembro del equipo artístico Karatran-
savangkarntia y trabaja como psicoterapeuta en KETHEA. Fue el pintor más joven res-
petado y representado por Alexandros Iolas. Sus obras se encuentran en numerosas        
colecciones privadas y museos. Es un distinguido fanático de los Residents, del Panathi-
naikos y  del Frank Zappa.



5. Κασσάνδρα 
Η Κασσάνδρα είναι το νεότερο μέλος της “Καρατρανσαβανγκάρντια”, Ελληνίδα “γέννημα 
- θρέμμα” από το 2000.  Είναι μαθήτρια της Β΄Λυκείου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 
stop-motion animation και διαδικτυακά μαθήματα μοντάζ, κινουμένου σχεδίου και 
συγγραφής βιβλίων. Επίσης διδάσκεται θέατρο και υποκριτική στην Σχολή Θεάτρου 
του Δήμου Πετρούπολης από την Ηλέκτρα Γεννατά και έχει συμμετάσχει  σε αρκετές 
παραστάσεις. Βραβεύτηκε το Δεκέμβριο του 2011 με το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο 
μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής  “100 χρόνια θωρηκτό Γ. Αβέρωφ” του Πολεμικού 
Ναυτικού. Έχει κάνει λίγες ταινίες (πολύ) μικρού μήκους που ανάρτησε στο YouTube.  Ως 
βοηθός της Άτζυς Καρατζά στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης παρουσίασε επανειλημμένα 
τις παιδικές της δημιουργίες και τον τρόπο κατασκευής τους στα παιδικά εργαστήρια 
του Μουσείου. 

    Kassandra
Kasandra es el miembro más joven de “ Karatransavagardia” y es  estudiante de la Es-
cuela Secundaria. Ha asistido a seminarios de animación stop-motion y clases de edición 
en línea, animación y escritura. También está estudiando teatro y actuación en la Es-
cuela de Teatro de la Ciudad de Petersburgo con Electra Gennata y ha participado en 
varias actuaciones. En diciembre de 2011, ganó el primer premio en el concurso de pin-
tura estudiantil a nivel nacional “100 años acorazado C. Averof” (Necesita cambio).  Ha 
hecho algunas películas cortas que publicó en YouTube. Además, es asistente de Atzys 
Karatzas en el Museo de Arte de las Cícladas y ha presentado sus creaciones infantiles y                                
su construcción en los talleres del Museo de niños.
 

6. Γιώργος Νουβάκης 
   
Ο Γιώργος Νουβάκης γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1967 και έζησε στη Βαρκελώνη μεταξύ 
1991 - 2008. Σπούδασε Καλές Τέχνες και στις δύο χώρες και πραγματοποίησε πολλές 
εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης από το 1986. Όντας ενας διεπιστημονικός 
καλλιτέχνη, προσφέρει μια ευρεία ποικιλία καλλιτεχνικών προτάσεων και προσπαθεί 
να χρησιμοποιήσει το δημόσιο χώρο με εναλλακτικούς τρόπους. Ήταν και είναι μέλος 
συλλογικοτήτων όπως η “Ομάδα Κατάληψη” και η Καρατρανσαβαγκάρντια.
 

    Giorgos Nouvakis
Nació en Grecia en 1967 y vivió en Barcelona entre 1991 y 2008. Giorgos Nouvakis es-
tudió Bellas Artes en ambos países y ha realizado varias exposiciones en diferentes ciu-
dades europeas desde 1986. Como artista multidisciplinario ofrece una amplia variedad 
de propuestas artísticas e intenta utilizar el espacio público para  exhibir de manera 
alternativa. Asimismo, fue y es miembro de varios colectivos como el “Grupo de Ocu-
pación” y Karatransavagardia



7. Συμεών Τσακίρης 
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1976. Ο Συμεών σπούδασε στο τμήμα Δημοσιογραφίας 
& Μ.Μ.Ε του ΑΠΘ και στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
Έχει εκδόσει ποιητικές συλλογές.  Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ταινιών και θεατρικές 
παραστάσεις. Είναι μέλος της Καρατρανσαβαγκάρντια από το 2007.
 

    Simeon Tsakiris
Nació en Thessaloiki en 1976. Simeon estudió Periodismo y Medios de Comunicación en 
la Universidad Aristóteles de Tesalónica y estudió en la escuela de Teatro del Teatro Na-
cional del Norte de Grecia. Ha publicado varias colecciones de poemas y ha participado 
en muchas películas y obras de teatro. Es miembro de Karatransavagardia desde 2007.
 

8. Ηλίας Καφούρος 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε στη Α. Σ. Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 
Διακρίθηκε υπότροφος το 2013. Έχει οργανώσει ατομικές εκθέσεις και  έχει συμμετάσχει 
σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως στη Γερμανία, στην 
Ελβετία,  στην Αγγλία Ισπανία, Γαλλία κλπ. 

    Kafouros Elias
Nació en Atenas en 1978. Estudió Bellas Artes en Atenas. Fue destacado como erudito en 
2013. Ha realizado exposiciones individuales y ha participado en diversas exposiciones 
colectivas en Grecia y en el extranjero, como Alemania, Suiza, Inglaterra, España, Francia, 
entre otros.

9. Steven Harvey 
Γεννήθηκε στο Σταφορντ στην Αγγλία το 1967. Τα τελευταία χρόνια εργαζέται και 
ζει στην Αθήνα. Σπούδασε στην σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο Wimbledon. 
Κέρδισε το βραβείο «Fielders» για τη καλύτερη πτυχιακή.  Έχει συμμετάσχει σε πολλές 
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Nació en Stafford en Reino Unido en 1967. Los últimos años ha estado trabajando y 
viviendo en Atenas. Estudió Bellas Artes en la Universidad Wimbledo ganando el premio 
“Fielders” para el mejor tesis. Ha participado en diversas exposiciones en Grecia y en el 
extranjero.



“Come to pappa” / “Ven pa´aca”
Συμεών Τσακίρης / Simeon Tsakiris

Εγκατάσταση /  Instalación
0,40 x 0,40 x 1,20 cm



“Γκλόμπαλ Γκουβέρνικα” / 
“Global Guvernica” 

Γιάννης Γίγας / Giannis Gigas
Ακρυλικό σε μουσαμά / 

Acrílico sobre lienzo
1,80 x 0,90 cm



“Πινελίκια” / “Pinelikia”
Κασσάνδρα Θωμά / Kassandra Thomá

Διαδραστική γλυπτική εφαρμογή / 
Escultura interactiva en aplicación

0,60 x 0,90 x 2,00 cm



“Faster Disaster Press Kit” / 
“Desastre Más Rápido, Dossier de Prensa”  

Πέγκυ Κούβαρη / Pegky Kouvari
Εγκατάσταση με χαρτοκιβώτια, χαλάσματα και γλυπτό 
(κούκλα) παιδί σε φυσικό μέγεθος (μικτά υλικά) / Insta-
lación con cartón, escombros y escultura (muñeca) en 

tamaño físico (técnica mixta)



“Inside Information” / “Información Interna“
Ηλίας Καφούρος / Ilias Kafouros

Μελανι σε χαρτί, ακρυλικό / 
Tinta sobre papel, acrílico

1,00 x 1,20 cm



“Reporting live” / “Reportando en vivo“
Ηλίας Καφούρος / Ilias Kafouros

Ακρυλικό και μεταξοτυπία σε χαρτί / 
Acrílico y serigrafía sobre papel.

0,45 x 0,30 cm



 “sKandal TV” / “Escándalo TV“
Γιώργος Νουβάκης / Giorgos Nouvakis
Ξύλο, Τυπώματα Ψηφιακών Εικόνων, 

Ακρυλικά, Μπογιά Χρυσού Χρώματος, Βίδες/Καρφιά, / 
Madera, impresión de imágenes digitales, acrílico, 

pintura dorada, tornillos / clavos 
1,22 x 0,665 x 0,32 cm



“Fake” / “Falso”
Γιώργος Νουβάκης / Giorgos Nouvakis
Ξύλο, Ακρυλικά, Βίδες κλπ. Βερνίκια / 

Madera, acrílico, tornillos, barnices
1,13 x 0,67 x 0,10 cm



“Fake Altar #4” / “Falso altar #4” 
Γιώργος Νουβάκης / Giorgos Nouvakis

Ξύλο, Παπούτσια, Μέταλλο, Φυτίλι Φελλού, Βερνίκι / 
Madera, Zapatos, Metal, Wick Cork, Barniz

0,44 x 0,25 x 0,12 cm



“Bridal Car” / “Carro Nupcial”
Steve Harvey

Μολύβι σε χαρτί / Lápiz sobre papel
0,50 x 0,70 cm

(Ευγενική παραχώρηση της γκαλερί ΑΔ)/ 
(Cortesía de galería AD)



“Κορνίζα” / “Μarco”
Στέλιος Γεωργίου / Stelios Georgiou

Επιτοίχεια κατασκευή από μέταλλο, χαρτί, 
ντουκόχρωμα και ξύλο / Construcción de metal, 

papel, pintura con douko y madera
60 Χ 30 cm



“Κουράδιο” (Turdradio) / “Caca Radio” 
Μίνος Πριναράκης / Minos Prinarakis

2017, Πηλός, ακρυλικά, κεραία /
Arcilla, acrílico, antena
0,12 x 0,12 x 0,30 cm



Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela
en la República Helénica  

"Karatransavanguardia y amigos"  
presenta

   Crítica a los Medios de Comunicación

Espacio Cultural “Francisco de Miranda”
Cháritos 6, Kolonaki

27/04 - 21/06 de 2017
Lunes a Viernes, 09:00-17:00


