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* Η “Work on Portraits II” πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 (το άλεφ. χώρος. τέχνη, Αθήνα).
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Eleni, 2006



Ρεβέκκα
Η Ρεβέκκα είναι καθηγήτρια μουσικής και πιανίστρια με ένα 
τέμπο τόσο σταθερό που θα μπορούσα μόνο να συγκρίνω με ένα 
μετρονόμο. Κατάγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά μου μοιάζει 
αρκετά Ελληνίδα. Το γεγονός που με εξέπληξε περισσότερο, ήταν 
πως δε γνώριζα για την εγκυμοσύνη της την εποχή που της έφτιαχνα 

το πορτρέτο!

Rebecca
Rebecca, is a music teacher and a piano player capable of keeping 
a tempo so precise, I would only compare her to a metronome! 
She comes from the UK but she does look quite Greek to me. 
e thing that really surprises me is that I was not aware of 

her pregnancy at the time I took her photo! 



Rebecca, 2005



Ζυράννα Ζατέλη
Αυτό είναι το πορτρέτο μιας συγγραφέως, τα έργα της 
οποίας αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής 

μου κληρονομιάς. Ένας άνθρωπος ιδιωτεύων, δίνει συντεύξεις 
μόνον κάθε 7 χρόνια (και ποτέ για την τηλεόραση) όταν ένα 
νέο βιβλίο της κυκλοφορεί, το οποίο και συνήθως λαμβάνει 
το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας. Στο μπλουζάκι της, κάτω 
ααπό το σχέδιο του αετού, υπάρχει μια περγαμηνή με ένα όνομα. 

Είναι το δικό της όνομα, Ζυράννα Ζατέλη.

Zyranna Zateli
is is a portait of a writer whose works are a significant 
part of my cultural heritage. Such a private person, she 
only gives interviews (and never for television) every 7 
years when each new book is out, which usually receives 
the national literature award. On her t-shirt, below the 
design of the eagle, there is a sign with a name. 

IIt is her name, Zyranna Zateli.



Zyranna Zateli, 2006



Λέων
Ο Λέων, που όπως εγώ έχει όνομα αρχαίο Ελληνικό, είναι 
ο υιός ενός Έλληνα και μιας Γερμανίδας. Στη διάρκεια της 
φωτογράφησης ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος, δίχως να 
παραλείπει ούτε στιγμή να μοιράζεται αστείες γκριμάτσες 
με τη μαμά και την αδερφή του, δίπλα μας. Μου είπε πως 
σαν μεγαλώσει θέλει να γίνει πιλότος. Του το εύχομαι, αν 
κκι είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρει σε ό,τι κι αν επιλέξει. 

Leon
Leon, who like me carries an ancient name, is the son of a 
Greek father and a German mother. He was as cooperative 
and inspiring as a model can be during the shooting and 
always ready for aside gestures with his sister and mother 
behind us. He told me that when he grows up he wants 
to become a pilot. Well, I am certain he'll succeed in 

eeverything he chooses!



Leon, 2007



Η Καλεσμένη
Δεύτερο πορτρέτο της Τζίνας, η οποία είναι καλεσμένη 
σε ένα Βιεννέζικο κτίριο την πρόσοψη του οποίου, 

βλέπουμε στο κάδρο πίσω της.

e Guest
Second portrait of Gina who’s invited to this Viennese
building. We can see the front of the building in

the frame behind her.



e Guest, 2007



Το γράμμα
  «Το γράμμα», δε θα μπορούσε να είναι το ίδιο δίχως τη 
συμμετοχή της αξιαγάπητης Τατιάνας! Με πατέρα Έλληνα 
και μητέρα από τη Ρωσία, κρύβει το όμορφο πρόσωπο της 
από τον φακό, δημιουργώντας μυστήριο. Το χειρόγραφο 
γράμμα που βρίσκεται στο πλευρό της έχει συνταχθεί 
από τον πατέρα της και θα μπορέσετε να το διαβάσετε 

ααν προσεγγίσετε την εικόνα!

Υ.Γ. η θάλασσα δεν έχει κύματα, όμως κύματα υπάρχουν 
στην εικόνα. Τα βλέπετε;

e Letter
"e letter", would not be the same if not for the participation 
of adorable Tatiana! e daughter of a Greek father and a Russian 
mother, she hides her pretty face from the viewer, evoking mystery. 
e actual letter is written by her father, therefore, in order to read 
it, you'll have to know the language and approach the image for a 

close inspection!

PS. the PS. the sea may well have no waves but there 
are waves in the image. Can you spot them? 



e Letter, 2007



Η Λαλίν με τα βλέφαρα κλειστά

  Συνάντησα τη Λαλίν στα εγκαίνια μια έκθεσης που γινόταν στη 
γκαλερί της. Παντρεμένη με τον Αλέξανδρο, είναι ένας άνθρωπος 
υπέροχος! Την ημέρα της φωτογράφισης ήταν έγκυος τον Φίλιππο, 
ο οποίος είμαι βέβαιος δεν θα αργήσει να εμφανιστεί σε κάποιο από 
τα πορτρέτα μου. Αν είστε περίεργοι να δείτε πόσο όμορφη είναι 

πραγματικά, περιμένετε μέχρι να ανοίξει τα βλέφαρα..

Laline with closed eyelids

"I met Laline during the opening of an exhibition held at 
her gallery. Married to Alexandros, she is a wonderful 
person to say the least. e day this was taken she was 
pergnant with Filippos who I am certain will appear 
in one of my future works! If you are curious to see 
how beautiful she really is, wait till she opens 

hher eyelids...



 Laline with closed eyelids, 2007



Ο Αγγελιοφόρος

  Συνάντησα τη Δανάη στην Αθήνα, λίγες ώρες 
πριν την τελευταία της αναχώρηση για τη νέα, 

μόνιμη κατοικία της στη Σαντορίνη. 
Όπως άλλωστε κι η εικόνα υπαινίσσεται, 

το μυαλό της ήταν αλλού..

e Messenger

I met Danae the very last day before her 
final departure from Athens to Santorini 

due to a change of residence. 
Much like the photo suggests, her mind 

was elsewhere... 



e Messenger, 2006



Το Φιλί

  Αυτή η εικόνα ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2008. 

e Kiss

is image was completed on 14th February 2008.



e Kiss, 2008
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