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{ΒΙΟ} 

 

Ο Ευριπίδης Παπαδοπετράκης(γεν.1988) είναι εικαστικός καλλιτέχνης από την Αθήνα. Το 

πλέγμα της δουλειάς του αποτελείται κατά κύριο λόγο από την χαρακτική, το σχέδιο και 

την τέχνη του βιβλίου, σε συνδυασμό ορισμένες φορές με διάθεση πειραματισμού και με 

άλλα εκφραστικά μέσα όπως: ζωγραφική, τρισδιάστατη εικόνα και συγγραφή. Η βασική 

πλατφόρμα επικοινωνίας του με την εικαστική γλώσσα είναι η σύμπραξή της με άλλες 

επιστήμες ενώ αφορμάται κυρίως από έννοιες όπως η ύπαρξη ,η σύμπτωση, ο 

ανθρωπομορφισμός και η πολλαπλότητα της αναγνωσιμότητας της εικόνας. Επιδίωξή του η 

ισορροπημένη παρουσία θεωρίας και τεχνικής όπως επίσης και η συνεργασία των διάφορων 

εικαστικών μέσων στην παραγωγική διαδικασία. Με βασική θέση πως η σύγχρονη τέχνη είναι 

ένα μέσο επικοινωνίας και επιμόρφωσης  ,στοχεύει στην εύκολη διακίνηση όπως και θέαση 

της δια μέσου ορισμένες φορές κάποιων εφαρμοσμένων τακτικών όπως το βιβλίο και άλλα 

χρηστικά είδη όπου συνεργάζεται η αυθεντική εκτυπωτική τέχνη. Είναι συνιδρυτής της 

εικαστικής ομάδας δρυοκολάπτης μαζί με τον Πανταζή Τσέλιο. Έχει βραβευτεί το 2013 με το 

1ο βραβείο στον διαγωνισμό χαρακτικής ''Χαράσσοντας την Αθήνα'' και το 2012 μετέχοντας 

με το βιβλίο του στην έκθεση ''Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Από το Βυζάντιο στη Σύγχρονη 

Εικαστική Δημιουργία'' που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο 

Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος Studite του Εθνικού Ίδρυματος Ερευνών, το 2014 

έλαβε μέρος στην έκθεση Imago Mundi της συλλογής Benetton με την ελληνική ομάδα 

εκπροσώπησης στην Ιταλία, το 2016 εικονογράφησε με 40 χαλκογραφίες και ξυλογραφίες την 

έκδοση Hypnos Issue του Hypnos Project της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του ιδρύματος 

Ωνάση. Έχει λάβει μέρος σε πάνω από 30 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

δύο εξ αυτών σε συνεπιμέλεια. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και 

εξωτερικό όπως επίσης και στις συλλογές της Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank και Στέγης 

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. 

 

 

{ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ} 

 

Μαθήματα χαρακτικής με δάσκαλο τον Μανόλη Γιανναδάκη στο ΑΠΘ (2008) 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας (2009-2015, βαθμός πτυχίου Άριστα) 

Ζωγραφική με καθηγητές τον Μάριο Σπηλιόπουλο, Παντελή Χανδρή και Ζάφο Ξαγοράρη (2009-

2013) 

Χαρακτική με καθηγητή τον Γ.Γουρζή (2010-2015) 

Παρακολούθηση εργαστηρίων γυψοτεχνίας / ξυλογλυπτικής / κεραμικής / μετάλλου της 

ΑΣΚΤ(2011-2013) 

Σεμινάρια καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας στο βιβλιοδετείο του Μπάμπη Λέγγα σε συνεργασία με 

το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. (Στα πλαίσια του προγράμματος Studite) (2012) 

Γραφικές τέχνες, τυπογραφία και τέχνη βιβλίου με καθηγητή τον Μιχάλη Αρφαρά (2013-2015) 
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Σεμινάριο καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας στο βιβλιοδετείο του Μπάμπη Λέγγα - εκδόσεις Φοίνικα 

(2013) 

Πρακτική άσκηση στο κέντρο διαπολιτισμικής περίθαλψης και ψυχικής υγείας ''Κωστής 

Μπάλλας'' του Υπουργείου Υγείας (2011-2014) 

 

 

{ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ} 

 

2017     Liber Novus_Driokolaptis_E.Papadopetrakis_P.Tselios 

         -Romantso, Athens 

2017     Hello,i love you -Taf,Athens 

2017     fantastic engravings-delta(δ.) gallery, Volos 

2016     Hypnos Project_hypnos issue-Onassis cultural center (Stegi),Athens 

2016     engraving conversations-Iset, Athens 

2016     100 years greek printmaking, collection of P&C Kollialis, Constantinoupolis   

2014     Νulla dies sine linea-Taf.The art foundation, Athens 

2014     Imago mundi_Benetton collection, Italy 

2013     Engraving Athens-citylink, Athens(1st prize) 

2012     The art of bookbinding,from Byzantium to conteporary visual creation -

Byzantine and Christian museum of Athens, Athens 

2012     Visualization-Gravrielides publications, Αthens 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


