
“In the past traditional street art was socially accepted. It included pantomime, various artistic performances and artists whose 

painting became public attraction. It was art created in public space. This is what street art is today still about.” 

Jacob Kai., “Street Art in Berlin”, Berlin, 2008, p.10 

“Modern street art began with graffiti. The word “graffito” is crude Latin meaning “to scratch with the pen”. 

Jacob Kai., “Street Art in Berlin”, Berlin, 2008, p.10 

“Street art is an indication of the free creative potential of a neighborhood and shows how strongly the residents wish to 

participate and consciously influence the design of public space. It is a move away from the generally accepted codex, from 

control and monotony, and a step towards criticism, questioning, redesign and personal definition”. 

Jacob Kai., “Street Art in Berlin”, Berlin, 2008, p.11

“Some of the artists travel the world exposing their work and ploughing the money they gain from selling pieces back into 

even more ambitious projects. This purity of purpose is easy to admire.” 

Steve Lazarides, “Outsiders”, London, 2008, p.5 

“Whenever you walk through a city these days, you never know what treasures you might come across”.  

Claudia Walde, “StiCkeR CiTy paper graffiti art”,  London, 2007, p.60

“Graffiti expresses the life going on around us” Crayone from San Francisco. 

Michael Walsh, “Graffito”, California, 1996, p. 46 

“It’s [graffiti] calligraffiti” Sundans, Oakland, CA. 

Michael Walsh, “Graffito”, California, 1996, p. 47 
“How many people can walk through a city and prove they were there? It’s a sign I was 

here. My hand made this mark. I’m fucking alive”. 

Michael Walsh, “Graffito”, California, 1996, pp. 34-35

“Graffiti writers are urban shamans, and the streets are our modern day caves!” Crayone from San Francisco. 
Michael Walsh, “Graffito”, California, 1996, p. 3

“You stand in the station, everything is drab and grey and suddenly one of these spray painted trains comes along and lights up the place like a 

large bouquet of flowers from Latin America.” 
Leanne Sacramone, “From Tags to Art Mags”, Cartier Magazine, Spring 2009, p. 105
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Η Urban Art αναφέρεται ως τέχνη του millennium γιατί σηματοδοτεί τις κα-
τευθύνσεις της σύγχρονης τέχνης στις αρχές του 21ου αιώνα, αποτελώντας 
δυνατό σημείο επαφής της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την καθημερινή 
ζωή και τα σημαντικά ζητήματα της εποχής, όπως η ειρήνη, το περιβάλλον 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

H Urban Art είναι μια τέχνη προσιτή στον καθένα, καθώς δημιουργείται 
και εκτίθεται ελεύθερα στους δρόμους και τους τοίχους των πόλεων. Με 
αφετηρία τη μεγάλη και μακραίωνη παράδοση της τοιχογραφίας, οι Urban 
Artists αιχμαλωτίζουν στα έργα τους τον δυναμισμό, την ενέργεια και τους 
γρήγορους ρυθμούς των σύγχρονων αστικών κέντρων. Σκοπός τους είναι 
να αφυπνίσουν το κοινό, να προβάλλουν κοινωνικούς προβληματισμούς 
και να ομορφύνουν τις γκρίζες γωνιές της μοντέρνας μητρόπολης. Χα-
ρακτηριστικό είναι το σχόλιο του γλύπτη Claes Oldenburg: «Στέκεσαι στο 
σταθμό, όλα είναι μουντά και γκρίζα, και ξαφνικά έρχεται ένα από εκείνα 
τα ζωγραφισμένα τραίνα και φωτίζει τον τόπο σαν ένα μεγάλο μπουκέτο 
λουλούδια από τη Λατινική Αμερική».1

Οι ρίζες της Urban Art βρίσκονται στους αρχαίους και πρώτους μεταχρι-
στιανικούς χρόνους. Στους τοίχους της Πομπηίας διασώζονται στίχοι, μη-
νύματα και πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ στις κατακόμβες της Ρώμης 
διακρίνονται ακόμη προσευχές, παρακλήσεις και συμβολικές θρησκευτι-
κές παραστάσεις που σκάλισαν οι πρώτοι χριστιανοί.2 Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, όταν έκανε δυναμικά την εμφάνισή της στους δρόμους 
της Νέας Υόρκης, η Urban Art έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στην 

παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή. Η αμεσότητα και ειλικρίνεια των έργων 
της αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για σημαντικούς καλλιτέχνες της μεταπο-
λεμικής γενιάς, όπως ο Keith Haring και ο Jean-Michel Basquiat, οι οποίοι 
ενσωμάτωσαν στο εικαστικό τους λεξιλόγιο αρκετούς από τους εκφραστι-
κούς της κώδικες. 

Η Urban Art είναι μια τέχνη της δημόσιας σφαίρας, κατεξοχήν δημοκρατική 
και ανοιχτή στην κρίση του ευρύτερου κοινού -όχι μόνο του παραδοσιακού 
κοινού των γκαλερί και των μουσείων. Είναι όμως και μια τέχνη εξαιρετικά 
ευάλωτη και πολλές φορές εφήμερη. Ένα έργο Urban Art μπορεί να εξαφα-
νιστεί με την ίδια ταχύτητα που εμφανίστηκε στον τοίχο μιας γειτονιάς -και 
έτσι να χαθεί για πάντα. Οι καλλιτέχνες έλυσαν αυτό το πρόβλημα, μεταφέ-
ροντας τις εικόνες τους από τον τοίχο στο μουσαμά με τον ίδιο δυναμισμό και 
την ίδια ζωντάνια, δημιουργώντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή παρακαταθή-
κη του έργου τους. Σήμερα, τα συναρπαστικά αυτά έργα έχουν κατακτήσει την 
αγορά τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας σταθερή ανάπτυξη και 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων συλλεκτών σύγχρονης τέχνης.

Η Art Expertise EkthesiS προβάλλει τη δυναμική της Urban Art, η οποία εκ-
φράζεται υπέροχα τόσο μέσα από τις τοιχογραφίες-παραγγελίες δημόσιων 
φορέων όσο και από τη δημιουργία έργων κατάλληλων για εσωτερικούς 
χώρους. Μέσα από την επαφή μας με ένα μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, δι-
απιστώσαμε ότι η διαφορετικότητα στο γένος, την ηλικία και την καταγωγή 
λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη έμπνευσης, ανταλλαγής ιδεών και καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας. 

1 Leanne Sacramone, “From Tags to Art Mags”, Cartier Magazine, Spring 2009, p. 105
2 Michael Walsh, “Graffito”, California, 1996, pp. 10-12
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Urban Art is widely known as the art of the millennium because it sets 
the pace at the threshold of the 21st century, forging a powerful link 
between art and everyday life and raising awareness on such important 
issues as peace, human rights and the environment.

Urban Art is an art form accessible to everyone, since it revels in the 
spontaneity of the street and is exhibited freely on city walls. Drawing 
from the rich, age-old tradition of wall painting, the Urban Artists capture 
the energy, vitality and relentless pace of today’s urban environment. 
Their aim is to raise understanding on diverse social concerns, while 
brightening up the gloom of modern city life. As aptly noted by sculptor 
Claes Oldenburg, “you stand in the station, everything is drab and grey 
and suddenly one of these spray painted trains comes along and lights 
up the place like a large bouquet of flowers from Latin America.”1 

The roots of urban art hark back to the ancient and early Christian 
times. Messages, political disputes and short verses are preserved 
on the walls of Pompeii, while the catacombs of Rome still bear 
traces of prayers and symbolic religious representations carved by 
the first Christians.2 Since the early 1970s, when it made its startling 
appearance in the streets of New York, Urban Art has gained significant 
recognition in the international art scene. Its youthful sensibility and 

candor have become a major source of inspiration for such important 
postwar artists as Keith Haring and Jean-Michel Basquiat, who used 
many of its codes to formulate their own expressive vocabulary.   

Urban Art is an art of the public sphere, quintessentially democratic and 
open to the judgement of a broader audience -not limited to museum 
lovers and gallery goers. It is, nonetheless, a highly vulnerable and 
often ephemeral art. An Urban Art work may be lost forever, vanishing 
as fast as it appeared on a neighbourhood wall. Urban artists tackled 
this problem by transposing their images from street wall to canvas, 
creating a sustainable and wide reaching legacy without compromising 
the raw vitality and refreshing brilliance of their art. These electrifying 
works are fervently sought after by major collectors worldwide and 
are currently taking the global art market by storm.

Art Expertise EkthesiS embraces and promotes the Urban Art 
phenomenon, which is vividly manifested either on large scale public 
commissions or portable media suitable for indoor spaces. Through our 
ongoing relationship with a large number of artists we came to realize 
that differentiation in terms of gender, age or descent is actually a 
force driving inspiration, an opportunity to exchange innovative ideas 
and an inexhaustible source of artistic creativity.

1 Leanne Sacramone, “From Tags to Art Mags”, Cartier Magazine, Spring 2009, p. 105
2 Michael Walsh, “Graffito”, California, 1996, pp. 10-12

Art Expertise Ekthesis
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1. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε skateboard, 31 x 80 εκ.

Untitled
Acrylics on skateboard, 31 x 80 cm

1.

2.
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2. Η καρδιά της πόλης μου
Λάδι σε μουσαμά, 450 x 250 εκ.

My city’ s heart
Oil on canvas, 450 x 250 cm
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1. The beggar
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130 x 110 εκ.

The beggar
Mixed media on canvas, 130 x 110 cm

2. We need an ideal
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 100 x 70 εκ.

We need an ideal
Mixed media on canvas, 100 x 70 cm

1. 2.
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3. The son of man in 21st century
Λάδι, spray και ακρυλικά σε μουσαμά, 100 x 70 εκ.

The son of man in 21st century
Oil, spray and acrylics on canvas, 100 x 70 cm

4. The privilege of choice
 Μικτή τεχνική σε χαρτί, 150 x 100 εκ.

The privilege of choice
Mixed media on paper, 150 x 100 cm

3. 4.
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5. Music kids
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 140 x 190 εκ.

Music kids
Mixed media on canvas, 140 x 190 cm

5.
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7. The music girl
Μπρούτζος, 160 εκ. (Υ)

The music girl
Bronze, 160 cm (H)

6. The syrtaki skater
Λάδι, ακρυλικά και spray σε μουσαμά, 100 x 70 εκ.

The syrtaki skater
Oil, spray and acrylics on canvas, 100 x 70 cm

6. 7.
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1. Green buble
Λάδι σε μουσαμά, 70 x 100 εκ.   

Green buble
Oil on canvas, 70 x 100 cm

2. Xωρίς τίτλο
Λάδι σε μουσαμά, 60 x 80 εκ. 

Untitled
Oil on canvas, 60 x 80 cm

3. Buble retard
Λάδι σε μουσαμά, 70 x 100 εκ.

Buble retard 
Oil on canvas, 70 x 100 cm

1. 2.

3.
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2. Four D's 
Aκρυλικά σε μουσαμά, 50 x 50 χ 4,5 εκ.

Four D's
Acrylics on canvas, 50 x 50 x 4,5 cm

3. Seven D's
Aκρυλικά σε μουσαμά, 50 x 50 χ 4,5 εκ.

Seven D's
Acrylics on canvas, 50 x 50 x 4,5 cm

1. Six D's
Λάδι σε πεπαλαιωμένο ξύλο, 90 x 112 εκ.

Six D's
Oil on aged wood, 90 x 112 cm

1.

2.

3.
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1. Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε ξύλο, 90 x 60 εκ.

Untitled
Mixed media on panel, 90 χ 60 cm

2. Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε ξύλο, 100 x 30 εκ.

Untitled
Mixed media on panel, 100 χ 30 cm

1.

2.
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3. Σε λίγο θα γίνω πρίγκιπας
Ακρυλικά σε μουσαμά, 70 x 50 εκ.

I'll be a prince soon
Acrylics on canvas, 70 χ 50 cm 3.
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4. My James
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 152 x 121 εκ.

My James
Mixed media on canvas, 152 x 121 cm 4.
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1. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε ξύλο, 30 x 50 εκ.

Untitled
Acrylics on panel, 30 x 50 cm

IM
O

A

2. Χωρίς τίτλο 
Ακρυλικά σε μουσαμά, 34 x 25 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 34 x 25 cm2.

1.
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1. Scream
Ακρυλικά σε μουσαμά, 140 x 100 εκ.

Scream
Acrylics on canvas, 140 x 100 cm1.



19

2. Νεαρή Κινέζα
Ακρυλικά σε μουσαμά, 150 x 110 εκ.

Young Chinese girl
Acrylics on canvas, 150 x 110 cm2.
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3. Eyes and smile
Ακρυλικά σε μουσαμά, 150 x 100 εκ.

Eyes and smile
Acrylics on canvas, 150 x 100 cm

4. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 160 x 150 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 160 x 150 cm

3.

4.
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5. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 150 x 100 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 150 x 100 cm5.
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1.



1. Το τρένο μου
Λάδι σε μουσαμά, 
150 x 400 εκ. (δίπτυχο)

My train
Oil on canvas, 
150 x 400 cm (diptych)

23
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2. Ο πύργος της Βαβέλ
Λάδι σε μουσαμά, 200 x 110 εκ.

Babel tower
Oil on canvas, 200 x 110 cm 2.
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3. Χωρίς τίτλο
Λάδι σε μουσαμά, 90 x 60 εκ.

Untitled
Oil on canvas, 90 x 60 cm3.
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1. Smile
Ακρυλικά σε μουσαμά, 155 x 153 εκ.

Smile
Acrylics on canvas, 155 x 153 cm1.
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3. Tsolias II
Ακρυλικά σε μουσαμά, 100 x 100 εκ.

Tsolias II
Acrylics on canvas, 100 x 100 cm

2. Tsolias I
Ακρυλικά σε μουσαμά, 80 x 120 εκ.

Tsolias I
Acrylics on canvas, 80 x 120 cm

2. 3.
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4. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 120 x 80 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 120 x 80 cm 4.
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2. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 122 x 91 εκ. 

Untitled
Acrylics on canvas, 122 x 91 cm

1.Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 102 x 76 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 102 x 76 cm

1. 2.
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1. The godfather
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 100 x 70 εκ.

The godfather
Mixed media on canvas, 100 x 70 cm

2. Look what we' ve become
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 124 x 55 εκ.

Look what we' ve become
Mixed media on canvas, 124 x 55 cm

3. The girl
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 100 x 70 εκ.

The girl
Mixed media on canvas, 100 x 70 cm

1.

2.

3.
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5. Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 80 x 120 εκ.

Untitled
Mixed media on canvas, 80 x 120 cm

4. Cheeky
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 110 x 80 εκ.

Cheeky
Mixed media on canvas, 110 x 80 cm

4.

5.
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1. Κόκκινο αμάξι
Ακρυλικά σε μουσαμά, 80 x 120 εκ.

Red car
Acrylics on canvas, 80 x 120 cm

2. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 100 x 70 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 100 x 70 cm

1.

2.
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1. Dancing
Mικτή τενική σε μουσαμά, 120 x 60 εκ.

Dancing
Mixed media on canvas, 120 x 60 cm

2. Xωρίς τίτλο
Yδατογραφία σε χαρτί, 30 x 26 εκ.

Untitled
Watercolor on paper, 30 x 26 cm1.

2.
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3. Xωρίς τίτλο
Yδατογραφία σε χαρτί, 33 χ 60 εκ.

Untitled
Watercolor on paper, 33 χ 60 cm

4. Singing Spray
Mικτή τεχνική, 30 (Y) χ 25 (Δ) εκ.

Singing Spray
Mixed media, 30 (H) χ 25 (D) cm

3.

4.
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1. Prey
Λάδι σε μουσαμά, 110 x 80 εκ.

Prey
Oil on canvas, 110 x 80 cm1.
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1. Ροζ κοπέλα στη βροχή
Ακρυλικά σε ξύλο, 58 x 116 εκ.

Pink girl in the rain
Acrylics on wood, 58 x 116 cm

2. Kορίτσι γάτα
Aκρυλικά σε ξύλο, 92 x 110 εκ.

Cat girl
Acrylics on wood, 92 x 110 cm

1.

2.
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3. Κουκουβάγια Ι
Ακρυλικά σε ξύλο, 126 x 83 εκ.

Owl I
Acrylics on wood, 126 x 83 cm

4. Κοριτσάκι Ι
Ακρυλικά σε ξύλο, 95 x 75 εκ.

Girl I
Acrylics on wood, 95 x 75 cm

5. Κουκουβάγια ΙΙ
Ακρυλικά σε ξύλο, 110 x 92 εκ.

Owl II
Acrylics on wood, 110 x 92 cm

3.

4.
5.
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1. Χωρίς τίτλο
Λάδι σε μουσαμά, 125 x 100 εκ.

Untitled
Oil on canvas, 125 x 100 cm 1.
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1.Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε σανίδα του 

skateboard και ξύλο, 140 x 60 εκ.

Untitled
Mixed media on skateboard and 

wood, 140 x 60 cm

2. Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε σανίδα του 

skateboard και ξύλο, 140 x 60 εκ.

Untitled
Mixed media on skateboard and 

wood, 140 x 60 cm1. 2.
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1. Το φιλί ΙΙΙ
Λάδι σε τοπικά σκουριασμένη λαμαρίνα,

100 x 100 εκ.

The kiss III
Oil on rusted metal 

100 x 100 cm 1.
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2. Kisses
Λάδι σε τοπικά σκουριασμένη λαμαρίνα, 50 x 150 εκ. 

(τρίπτυχο)

Kisses
Oil on rusted metal, 50 x 150 cm (triptych)

2.
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4. Meimous
Collage και σπρέι σε ξύλο, 121 x 82 εκ.

Meimous
Collage and spray on panel, 121 x 82 cm

3. Vivi
Collage και σπρέι σε ξύλο, 121 x 82 εκ.

Vivi
Collage and spray on panel, 121 x 82 cm

3. 4.
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1. Pixel
Ακρυλικά σε ξύλο, 20 x 60 εκ.

Pixel
Acrylics on wood, 20 x 60 cm

1.



R
E

X
C

L
A

M
A

T
IO

N

44

2. Use
Vector design

Εκτύπωση σε μουσαμά, 100 x 100 εκ.

Use
Vector design, Print on canvas, 100 x 100 cm

1. S- earth
Vector design
Εκτύπωση  
σε μουσαμά,  
100 x 20 εκ.

S- earth
Vector design, 
Print on canvas, 
100 x 20 cm

1.

2.
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1. Χωρίς τίτλο I
Μικτή τεχνική σε cardboard, 100 x 50 εκ.

Untitled I
Mixed media on cardboard, 100 x 50 cm1.
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2. Χωρίς τίτλο II
Ακρυλικά σε ξύλο, 85 x 23 εκ.

Untitled II
Acrylics on panel, 85 x 23 cm

3. Χωρίς τίτλο III
Ακρυλικά σε ξύλο, 85 x 23 εκ.

Untitled III
Acrylics on panel, 85 x 23 cm

4. Χωρίς τίτλο IV
Ακρυλικά σε ξύλο, 85 x 23 εκ.

Untitled IV
Acrylics on panel, 85 x 23 cm2. 3. 4.
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2. Gini
Ακρυλικά σε cardboard, 38 x 58 εκ.

Gini
Acrylics on cardboard, 38 x 58 cm

1. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε ξύλο,
50 x 145 εκ.

Untitled
Acrylics on panel,
50 x 145 cm

1.

2.
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1. "Seine Saint Denis Style"
Eκτύπωση (1/1 και τα 5 έργα)

"Seine Saint Denis Style"
Print (1/1 all 5 works)

Oι φωτογραφίες με τις οποίες συμμετέχει στο Urban Art II είναι 
από το γνωστό ghetto του Παρισιού Saint Denis, το οποίο υπήρξε 

πυρήνας της τελευταίας εξέγερσης της πρωτεύουσας, αλλά και 
ολόκληρης της χώρας. O καλλιτέχνης εμπνευσμένος από το rap 

συγκρότημα NTM, δανείζεται τον τίτλο από το διάσημο track "Seine 
Saint Denis Style" (για πολλούς ύμνο του προαστίου).

These photographs depict moments of the famous Saint Denis 
ghetto in Paris, which was the core of the latest revolt in the capital 

and all over France. The artist is inspired from the rap group NTM, 
and borrows his title from the famous track "Seine Saint Denis 

Style" (for many people this is the suberb's hymn). 

32 x 100 cm

73 x 52 cm
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53 x 43 cm 52 x 73 cm
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1. Vespa grande
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 100 x 80 εκ.

Vespa grande
Mixed media on canvas, 100 x 80 cm 1.



51

2. Vespa Super Sprint
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 

100 x 70 εκ.

Vespa Super Sprint
Mixed media on canvas, 

100 x 70 cm 

3. Vespa
Μικτή τεχνική σε ξύλο, 

107 x 45 εκ.

Vespa
Mixed media on panel, 

107 x 45 cm2. 3.
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4. True Love
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 50 x 40 εκ.

True Love
Mixed media on canvas, 50 x 40 cm

5. Vespa Jedi
Μικτή τεχνική σε ξύλο, 33.5 x 14.5 εκ.

Vespa Jedi
Mixed media on wood, 33.5 x 14.5 cm

6. Enjoy
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 30 x 24 εκ.

Enjoy
Mixed media on canvas, 30 x 24 cm

4.

5.

6.
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2. Lulu plays with open cards
Ακρυλικά σε cardboard, 200 x 160 εκ. (δίπτυχο)

Lulu plays with open cards
Acrylics on cardboard, 200 x 160 cm (diptych)

1. Fishface
Ακρυλικά σε cardboard, 192 x 66 εκ. (δίπτυχο),

Fishface
Acrylics on cardboard, 192 x 66 cm (diptych)

1. 2.
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1. Zombie tattoo
Σπρέυ σε ξύλο,
92 x 110 εκ.

Zombie tattoo
Spray on panel,
92 x 110 cm 1.
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4. The Horror Love
Mικτή τεχνική σε μουσαμά, 30 x 24 εκ.

The Horror Love
Mixes media on canvas, 30 x 24 cm

3. Never Return
Ακρυλικά σε σανίδα του skateboard, 19 x 80 εκ.

Never Return
Acrylics on skateboard, 19 x 80 cm

2. Love and Hate
Mικτή τεχνική σε μουσαμά,
50 x 35 εκ.

Love and Hate
Mixed media on canvas,
50 x 35 cm

2.

3.

4.
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1. Forever
Μικτή τεχνική και lazer σε ξύλο, 95 x 150 εκ.

Forever
Mixed media and lazer on panel, 95 x 150 cm

1.
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1. Smoking on the floor
Ακρυλικά και collage σε ξύλο, 150 x 85 εκ.

Smoking on the floor
Acrylics and collage on panel, 150 x 85 cm1.
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2. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε ξύλο, 115 x 73 εκ.

Untitled
Acrylics on panel, 115 x 73 cm2.
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3. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε ξύλο, 200 x 50 εκ.

Untitled
Acrylics on panel, 200 x 50 cm

4. Η Bασίλισσα της Ποπ
Ακρυλικά σε ξύλο, 80 x 50 εκ.

The Queen of Pop
Acrylis on panel, 80 x 50 cm3. 4.
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1. Παιχνίδια στην παραλία
Ακρυλικά σε μουσαμά, 100 x 150 εκ. 

Fun on the beach
Acrylics on canvas, 100 x 150 cm

1.
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2. Strip Poker
Ακρυλικά σε μουσαμά, 160 x 210 εκ.

Strip Poker
Acrylics on  canvas, 160 x 210 cm

2.
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3. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικά σε μουσαμά, 120 x 150 εκ.

Untitled
Acrylics on canvas, 120 x 150 cm

4. Παιχνίδια στη θάλασσα
Μελάνι σε χαρτί, 70 x 50 εκ.

Fun in the sea
Ink on paper, 70 x 50 cm

3.

4.
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2. Χωρίς τίτλο II
Μεταξοτυπία (1/1), 

103 x 72 εκ.

Untitled II
Silkscreen (1/1), 

103 x 72 cm

1. Χωρίς τίτλο I
Μεταξοτυπία (1/1), 
72 x 52 εκ.

Untitled I
Silkscreen (1/1), 
72 x 52 cm

1. 2.
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1. Spreading Joy
Ακρυλικά και μελάνι σε μουσαμά, 120 x 150 εκ.

Spreading Joy
Acrylics and ink on canvas, 120 x 150 cm

1.
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3. Teeth II
Aκρυλικά και μελάνι σε μουσαμά, 35 x 41 εκ.

Teeth II
Acrylics and ink on canvas, 35 x 41 cm

2. Teeth I
Aκρυλικά και μελάνι σε μουσαμά, 29 x 31 εκ.

Teeth I
Acrylics and ink on canvas, 29 x 31 cm

2. 3.
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2. Based on a true story
Ακρυλικά σε μουσαμά, 70 x 80 εκ. 

Based on a true story
Acrylics on canvas, 70 x 80 cm

1. Cola party
Ακρυλικά σε μουσαμά, 30 x 60 εκ.

Cola party
Acrylics on canvas, 30 x 60 cm

1.

2.
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3. Sue me, shoe me
Ακρυλικά σε μουσαμά, 90 x 70 εκ.

Sue me, shoe me
Acrylics on canvas, 90 x 70 cm 3.
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1. Tribal
Λάδι σε μουσαμά, 130 x 100 εκ.

Tribal
Oil on canvas, 130 x 100 cm 1.
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2. City Vibes
Λάδι σε μουσαμά, 200 x 200 εκ.

City Vibes
Oil on canvas, 200 x 200 cm2.
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3. Διογένης
Λάδι σε μουσαμά, 130 x 110 εκ.

Diogenis
Oil on canvas, 130 x 110 cm

4. Way back home
Λάδι σε χαρτόνι, 100 x 70 εκ.

Way back home
Oil on cardboard, 100 x 70 cm

3. 4.
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6. Destruction
Λάδι σε χαρτόνι, 100 x 70 εκ.

Destruction
Oil on cardboard, 100 x 70 cm

5. Spring
Λάδι σε χαρτόνι, 100 x 70 εκ.

Spring
Oil on cardboard, 100 x 70 cm

5. 6.
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1. Faces
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 120 x 94 εκ.

Faces
Mixed media on canvas, 120 x 94 cm

2. I am human
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 120 x 80 εκ.

I am human
Mixed media on canvas, 120 x 80 cm

1. 2.
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3. Love
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 120 x 80 εκ.

Love
Mixed media on canvas, 120 x 80 cm

4. Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 40 x 50 εκ.

Untitled
mixed media on canvas, 40x 50 cm,

5. Τag
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 40 x 45 εκ.

Τag
Mixed media on canvas, 40 x 45 cm

3.

4. 5.
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1. Satellites
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 120 x 90 εκ.

Satellites
Mixed media on canvas, 120 x 90 cm 1.



D
A

N
IA

 W
A

Y
A

N

75

1. Ο ξενιτεμός της εικόνας
Λάδι σε μουσαμά, 200 x 300 εκ.

Expatriation of image
Oil on canvas, 200 x 300 cm

1.
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2. The bottom 
Ακρυλικά σε μουσαμά, 250 x 140 εκ.

The bottom
Acrylics on canvas, 250 x 140 cm

1. 10_6 
Aκρυλικά σε μουσαμά, 150 x 200 εκ.

10_6
Acrylics on canvas , 150 x 200 cm

1.

2.
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3. Free fall
Ακρυλικά σε μουσαμά, 

160 x 180 εκ.

Free fall
Acrylics on canvas, 

160 x 180 cm3.
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1. Johnny
Λάδι σε χαρτόνι, 220 x 110 εκ.

Johnny
Oil on cardboard, 220 x 110 cm 1.
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2. The Fragment Man
Μικτή τεχνική σε ριζόχαρτο, 85 x 63 εκ.

The Fragment Man
Mixed media on ricepaper, 85 x 63 cm

3. Mary
Λάδι σε χαρτόνι, 220 x 110 εκ.

Mary
Oil on cardboard, 220 x 110 cm

2.

3.
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1. The Symbol
Mικτή τεχνική σε ξύλο, 85 x 65 εκ.

The Symbol
Mixed media on panel, 85 x 65 cm

2. Who you want to be
Mικτή τεχνική σε ξύλο, 85 x 65 εκ.

Who you want to be
Mixed media on panel, 85 x 65 cm

1. 2.
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BILLY G
Γεννήθηκε το 1978. Έχει σπουδάσει τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύ-
που. Έχει κάνει πολλές εικονογραφήσεις, ανάμεσά τους και το 7ο εξώφυλλο της Athens 
Voice Free Press. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ όπως στο 7Ply 
στην Tεχνόπολη το 2007, 2008, και 2009, την έκθεση της Athens Voice στο Μουσείο 
Μπενάκη "Η τέχνη στην πρώτη σελίδα" κ.α. Έργα του βρίσκονται σε πολλούς δημόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους όπως στην πλαζ της Βάρκιζας (Yabanaki), Ogi BAR στου Ψυρρή 
κ.α. Έχει συμβάλλει στην προβολή πολλών εταιρειών μέσω του εικαστικού του σχεδια-
σμού όπως οι VODAFONE, ATTRATTIVO, BEAUTYSHOP (SEPHORA) κ.α
 
He was born in 1978 and he studied Graphic Design. He designed several animations 
and the 7th cover of Athens Voice Free Press. He participated in several group 
exhibitions and festivals such as the 7Ply in Technopolis in 2007, 2008 and 2009, the 
Athens Voice exhibition "Art in Front Cover" at the Benaki Museum. His works are in 
several public and private spaces, such as the "Yabanaki" at Varkiza beach, the Ogi BAR 
at Psirri. He has worked for the promotion of several companies, such as VODAFONE, 
ATTRATTIVO, BEAUTYSHOP (SHEPHORA), a.o.
 
BLEEPS. gr
Γεννηθήκαν μέσα στον 20ο αιώνα. Έχουν σπουδάσει μουσική στην Αθήνα και καλές 
τέχνες στο πανεπιστήμιο του Bristol, οδοντιατρική στην Αθήνα κ.α.
Οι Bleeps δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2007 ως ένα προοδευτικό κί-
νημα κάνοντας κυρίως street art. Η τέχνη των Bleeps περιλαμβάνει ζωγραφική και 
installations. Τα βασικά μέλη της ομάδας είναι ο Villiam Curtis- ως φόρο τιμής στον Ian 
Curtis- και ο St. Ros. Στην ομάδα είναι επίσης οι AAV, ΜΥcall, Nikita, FT, Stef, John Pai, 
Miss L, Irini, Smeek και Ζέτα. Bleeps ονομάζονται οι βομβητές των γιατρών στην Αγ-
γλία. Το γκρουπ υιοθέτησε αυτή την ονομασία για να τονίσει το ρόλο της Street Art σαν 
καλλιτεχνική δημιουργία που αφυπνίζει καλλιτεχνικά και κοινωνικά το άτομο. Έχουν 
συμμετάσχει σε εκθέσεις του πανεπιστημίου του Bristol.  Έργα τους βρίσκονται σε πολ-
λά σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 
They were born in the 20th century, and studied music in Athens, Fine Arts in Bristol 
University, dental medicine in Athens etc. Bleeps were formed in Athens during the 
summer of 2007 as an avant- garde movement, creating basically street art. Their 
art consists of paintings and installations. The core members of the group are Villiam 
Curtis- paying a honor tribute to Ian Curtis- and St. Ros. Contributing members are 
AAV, ΜΥcall, Nikita, FT, Stef, John Pai, Miss L, Irini, Smeek and Ζeta. Bleeps is the 

name used for the doctor beepers in England. The name was given to the group in 
order to highlight the role of street art as an artistic creation which may alert mankind 
both artistically and socially. They have taken part in exhibitions for the Fine Arts 
department of the Bristol college. Their works are in several public spaces.
 
BUSY BEE
Δημιουργήθηκαν το 2006. Έχουν σπουδάσει γραφιστική και εικονογράφηση. Έχουν 
συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις και διαγωνισμούς όπως το character 
design στο Unreal project στο Bios τον Ιούνιο του 2007, στο διαγωνισμό ΕΒΓΕ 2007 
(βγήκαν finalist στην κατηγορία εικονογράφησης και πολλαπλών εφαρμογών), στην 
έκθεση της gallery M- art τα Χριστούγεννα του 2008, στο design walk στο Bios με θέμα 
"Οι δουλειές των άλλων", και στο 7Ply 2009 στην Tεχνόπολη. Έργα τους βρίσκονται σε 
διάφορα σημεία της Ελλάδας.
 
Busy Bee were established in 2006. They have studied graphics and animation. They 
participated in several group exhibitions and contests such as the Character Design in 
the Unreal project in Bios in June 2007, the EVGE contest in 2007 (they were finalists 
in the category of animation and multiple animation), the exhibition of M- gallery during 
Christmas 2008, design walk of Bios entitled "projects of others", and 7Ply 2009 in 
Technopolis. Their works are in several public spaces in Greece.

D!
O D! γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Μεγάλωσε στο κέντρο της πόλης μέσα σ’ένα καλ-
λιτεχνικό περιβάλλον, με πατέρα μουσικό και μητέρα ζωγράφο. Το 1998 ξεκίνησε να 
κάνει τοιχογραφίες. Σπούδασε αρχικά στο Chelsea College of Art and Design και με-
τέπειτα στο London College of Printing με καθηγητή τον Jamie Hobson όπου ασχολή-
θηκε με την τυπογραφία και ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη χρήση χειροκί-
νητων τεχνικών εκτύπωσης. Έχει συμμετάσχει στο 7Ply 2009 στην Tεχνόπολη, CCTV 
Symposium/ BIOS στην Αθήνα το 2008 και στο Dialigue / LCP στο Λονδίνο το 2008. 
Έργα του βρίσκονται στους τοίχους διάφορων πόλεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
D! was born in Athens in 1984, and he grew up in the city centre in a cultural environment, 
son of a musician (his father) and a painter (his mother). Begun painting on walls in 1998. 
He studied initially at the Chelsea College of Art and Design and then at the London 
College of Printing with professor Jamie Hobson, where he engaged himself a lot 
with typography and manual printing techniques. He has participated in 7Ply 2009 in 
Technopolis, CCTV Symposium/ BIOS in Athens in 2008 and in Dialigue / LCP in London 
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in 2008. His works can be found on walls in several cities in Greece and abroad.
 
FORS
Γεννήθηκε το 1981. Έχει σπουδάσει Communication Design στο πανεπιστήμιο Central 
Saint Martin’s στο Λονδίνο (Μάστερ) και Media with cultural studies στο Southampton 
Institute (Πτυχίο). Έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στην 1η Μπιενάλε Αθηνών "Destroy 
Athens", σε ομαδικές εκθέσεις στις αίθουσες τέχνης Visual Imprints και Foundry στο 
Λονδίνο και "Χοροστάσιον" και "Μεταίχμιο" στην Αθήνα. Έργα του βρίσκονται σε δι-
άφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και σε σημαντικές ιδιωτικές 
συλλογές.
 
He was born in 1981, and he studied Communication Design at the University of 
Central Saint Martin’s in London (Masters) and Media with cultural studies at the 
Southampton Institute (Degree). He participated in several exhibitions such as the 1st 
Athens Biennale "Destroy Athens", group exhibitions in the galleries of Visual Imprints 
and Foundry in London and "Chorostasion" and "Metechmio" in Athens. His works are 
in several public spaces in Greece and abroad and in important private collections.
 
iMoa
Γεννήθηκε το 1986. Σπουδάζει στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπου-
δών του Τ.Ε.Ι Αθηνών στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων. Έχει 
συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις και διαγωνισμούς όπως στον 7ο Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό comics του περιοδικού "9" της Ελευθεροτυπίας (βγήκε δεύτερος 
στην κατηγορία "Νέα Ταλέντα" με βραβείο υποτροφία στον ΑΚΤΟ), την ομαδική έκθεση 
"Το σπίτι μου" στη Θεσσαλονίκη το 2008, και το 7Ply 2009 στην Tεχνόπολη. Έργα του 
βρίσκονται σε πολλά σημεία της Ελλάδας.
 
He was born in 1986, and he is studying Photography and Audiovisual means at the 
School of Graphic Arts and Cultural Studies at the T.E.I of Athens. He has participated 
in contests and group exhibitions such as the 7th Panhellenic Contest of Comics of 
the magazine "9" of the Eleftherotipia newspaper (he won the second contest in the 
category of "New Talents" in which the prize was a scholarship in the AKTO school), 
the group exhibition "My home" in Thessalonica in 2008, and 7Ply 2009 in Technopolis. 
His works are in several public spaces in Greece.

iNO gr
Γεννήθηκε το 1985. Έχει σπουδάσει στην ΑΣΚΤ στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει σε διά-

φορες ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Graffiti "Color your 
Life" στο Βόλο το 2008, το 7Ply 2009 στην Τεχνόπολη, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Graffiti 
"Meeting of Styles" στη Θεσσαλονίκη, το "React" Graffiti Festival στη Σύρο. Έχει ζω-
γραφίσει τοίχους στα κέντρα Yabanaki και Thalassa στη Βούλα, καθώς και σε πολλούς 
δημόσιους χώρους στην Ελλάδα.
 
He was born in 1985 and has studied in the Athens School of Fine Arts. He participated 
in several group exhibitions and festivals, such as the International Graffiti Festival 
"Colour your Life" in Volos in 2008, the 7Ply 2009 in Technopolis, the Panhellenic 
Festival of Graffiti "Meeting of Styles", in Thessalonica and the "React" Graffiti Festival 
in Syros. He did wall paintings at the Yabanaki and at the Thalassa spaces in Voula as 
well as in other public spaces in Greece.
 
JAMER
Γεννήθηκε το 1986. Σπουδάζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις και δια-
γωνισμούς όπως ο διαγωνισμός Comics του περιοδικού "9" της εφημερίδας Ελευθερο-
τυπία όπου διακρίθηκε και έλαβε υποτροφία στον ΑΚΤΟ, ο Πανελλήνιος διαγωνισμός 
Graffiti Write for Gold το 2003 (διακρίθηκε), το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Graffiti "Meeting 
of Styles" στη Θεσσαλονίκη το 2004 και το 2005, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Graffiti στην 
Κροατία το 2004 κ.α. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στη 
Ελλάδα όπως στο σταθμό του ΗΛΠΑΠ στο Θησείο και στην αλυσίδα εστιατορίων KFC.
 
He was born in 1986, and he is studying at the Aristotle University of Thessalonica, Fine 
and Applied Arts. He has participated in various group exhibitions and contests such 
as the contest of Comics, which was organized by the magazine "9" of the newspaper 
Eleftherotipia (he got a distinction and a scholarship for AKTO), the Panhellenic 
contest Graffiti Write for Gold in 2003 (in which he got a distinction), the Panhellenic 
Festival of Graffiti "Meeting of Styles" in Thessalonica in 2004 and 2005, in the Global 
festival of Graffiti in Croatia in 2004 etc. His works are in several public and private 
spaces in Greece, such as the Thisseion trolley station and in the KFC chain restaurant 
in Attica.
 
J. LIO
Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Ξεκίνησε το Graffiti στα τέλη της δεκαετίας του 80. 
Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Middlessex University του Λονδίνου. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις με πιο σημαντική το "invert room" (ξύλινη 
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κατασκευή / εγκατάσταση 150 μ2 επιφάνεια για skate βαμμένη με spray).
 
He was born in 1970 in Athens Greece and he started graffiti in the streets of Athens 
during the late 80’s. He studied fine arts at the Middlessex university of London  and 
since then has participated in many shows, most importantly the installation "invert 
room" (150 m2 graffited skatable wooden construction).

KRAH
Γεννήθηκε στην Αγγλία το 1979 και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Έχει σπουδάσει καλές τέ-
χνες στο Πανεπιστήμιο του Plymouth. Ξεκίνησε το graffiti το 1997. Δουλειά του υπάρχει 
σε πολλά σημεία στην Αθήνα καθώς και σε πόλεις του εξωτερικού όπως η Μπανγκόκ 
και το Τόκιο. Σήμερα ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδι-
κές εκθέσεις και φεστιβάλ όπως "Meeting of Styles" στο Λονδίνο το 2007 και το 2009, 
"Sleeping Giants" στο Brighton της Αγγλίας το 2007 και στο "Write4Gold" στην Αθήνα 
το 2006. Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στις αίθουσες τέχνης ATM στο Βερολίνο το 2009, 
Pure Evil Gallery στο Λονδίνο και Limited Press στο Southampton το 2008.
 
He was born in England in 1979 and then brought up in Athens. He has a BA in Fine art 
and Illustration from the University of Plymouth. He started as a graffiti artist in 1997. 
His street-work can be seen in cities all over Europe and has painted in the streets of 
Bangkok and Tokyo. He currently lives and works as an artist based in East London. He 
has participated in several group exhibitions such as "Meeting of Styles" London 2007 
and 2009, "Sleeping Giants" (Brighton UK 2007) and "Write4Gold" (Athens Greece 
2006). He has had solo exhibitions at ATM gallery (Berlin 2009), Pure Evil Gallery, 
(London UK 2008) and Limited Press, (Southampton UK 2008).
 
KRON
Γεννήθηκε το 1982 και σπούδασε Καλές Τέχνες στο Bournemouth Arts Institute και 
2D Design στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire στο Λονδίνο. Το 2004 δημιούργησε 
τοιχογραφία στο Fleetville γυμνάσιο στο St. Albans. Από το 2005 έως το 2007 έκανε 
πολλές τοιχογραφίες για υπνοδωμάτια και έργα για κρουαζιερόπλοια. Το 2008 έκανε 
βίντεο με graffiti για το Be-Exposed DvD magazine. Το 2009 δημιούργησε τοιχογραφία 
6 μέτρων για τον Δάκη Ιωάννου στο Intercontinental στην Αθήνα.  Έχει επηρεαστεί από 
διάφορους παραδοσιακούς καλλιτέχνες αλλά η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης είναι για 
εκείνον η μουσική…Rock on!!!
 
He was born in 1982, and he studied in the Bournemouth Arts Institute the Art 

Foundation Course and at the University of Hertfordshire in London 2D design. In 2004 
he made a Mural for Fleetville junior high school of St. Albans. Between 2005–2007 
he made various private commissions including domestic murals and canvases for 
cruise ships. In 2008 he made a graffiti video for Be-Exposed DvD magazine. In 2007 
he created a 6metre Graffiti Mural for Dakis Ioannou in the Intercontinental hotel of 
Athens. He has been influenced by street and graffiti artists as well as by traditional 
painters, but his main source of inspiration has always been music…Rock on!!!
 
KWES
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα και σπούδασε στον ΑΚΤΟ. Έργα του βρίσκονται σε διά-
φορους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
He was born in 1982 in Athens and he studied in AKTO school of graphic design. His 
works are in several public and private spaces in Greece and abroad.
 
NASTAZIA
Γεννήθηκε το 1984 και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στο τμήμα Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών. Έχει συμμετάσχει ως animator στην εταιρεία παραγωγών STEFI 
PRODUCTIONS, στην ομαδική έκθεση Going Public ’05 με την ομάδα της εικαστικού Μα-
ρίας Παπαδημητρίου (φωτογραφία) το 2005 στη Λάρισσα, την ομαδική έκθεση URBAN 
ART το 2008 στην Αθήνα κ.α.
 
She was born in 1984 and she is studying at the University of Thessaly in the 
Department of Architecture and Mechanics. She has participated as an animator to 
the production company STEFI PRODUCTIONS, to the group exhibition Going Public ’05 
with the team of the artist Maria Papadimitriou (photography) in 2005 in Larissa, in the 
group exhibition Urban Art in 2008 in Athens, etc.
 
NERS
Γεννήθηκε το 1985 και σπουδάζει Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 
στην Αθήνα. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπως στην αλυ-
σίδα εστιατορίων KFC, το σταθμό ΗΛΠΑΠ στο Θησείο (μαζί με την ομάδα Carpe Diem) 
κ.α Έχει συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Graffiti "Meeting of Styles" στη Θεσσα-
λονίκη και το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Graffiti στην Κροατία το 2004, στην ομαδική έκθεση 
Βαβέλ στην Τεχνόπολη, στο Art Festival P.A.F. στην Κέρκυρα κ.α. Το 2006 συνεργάστη-
κε με τον γλύπτη Νίκο Βήτα στο σχεδιασμό πρότυπου θεματικού πάρκου στο Ηράκλειο 
Κρήτης για το Capsis Hotel.
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He was born in 1985 and he is studying Architecture at the Metsoveion Polytechnic 
University of Athens. His works are in several public and private spaces, such as the 
K.F.C chain restaurant in Attica and the Thisseion Trolley station (with the group 
Carpe Diem) etc. He has participated in the Panhellenic Festival of Graffiti "Meeting 
of Styles" in Thessalonica and in the Global festival of Graffiti in Croatia in 2004, the 
group exhibition Babel in Technopolis Gazi in Athens in 2005, in the Art Festival P.A.F. 
in Corfu etc. In 2006 he collaborated with the sculptor Nikos Vita for the design of a 
theme park in Herakleion, Crete, for the Capsis Hotel
 
NORZINE
Γεννήθηκε το 1982 και παρακολουθεί μαθήματα στην ΑΣΚΤ. Έχει κάνει comics και κι-
νούμενο σχέδιο στις σχολές Ορνεράκη και Βακαλό. Επίσης έχει παρακολουθήσει μα-
θήματα Θιβετιανής αγιογραφίας σε μοναστήρι στο Kathmandu στο Νεπάλ. Έχει συμμε-
τάσχει σε διάφορα φεστβάλ και ομαδικές εκθέσεις από το 1997 έως και σήμερα όπως 
το 7Ply στην Τεχνόπολη τις χρονιές 2007-9, την ομαδική έκθεση στον πολυχώρο του 
εκδοτικού οίκου "Μεταίχμιο", την ομαδική έκθεση Urban Art κ.α. Έργα της βρίσκονται 
σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπως σε σχολικά κτήρια (8ο Δημοτικό 
Παγκρατίου και 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών), στο σταθμό Αττικής στα κεντρικά 
γραφεία στη Λιοσίων, στο ξενοδοχείο Baby Grand Hotel, κ.α.
 
She was born in 1982 and she studies in the School of Fine Arts of Athens. She has also 
taken courses in comics and animation at the Orneraki and Vakalo schools. She has taken 
lessons in religious Tibetan painting in Kathmandu, Nepal. She participated in several 
festivals and group exhibitions since 1997, such as the 7Ply in Technopolis 2007-2009, a 
group exhibition at the "Metaichmio" publications show room, the Urban Art exhibition etc. 
Her works can be found in several public and private spaces including school buildings, the 
central offices of the Attiki metro station and the Baby Grand Hotel etc.
 
OZONE
Γεννήθηκε το 1986 και σπουδάζει στην ΑΣΚΤ στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει στην έκ-
θεση του περιοδικού Βαβέλ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι το 2005, στην έκθεση graffiti 
στο αμαξοστάσιο της Πειραιώς το 2006, στην 1η Μπιενάλε Αθήνας "Destroy Athens", 
στην Urban Art 2008 κ.α. Έργα του βρίσκονται σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους 
χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
He was born in 1986, and he is studying in the Athens School of Fine Arts. He has 
participated in the exhibition of Babel Magazine in 2005, in a graffiti exhibition at the 

trolley station of Piraeus street, the 1st Athens Bienalle "Destroy Athens", in Urban 
Art 2008 etc. His works are in many public spaces in Greece and abroad.

PEIO
Γεννήθηκε το 1983. Έχει μεταπτυχιακό σε Illustration από το Camberwell College of Arts 
στην Αγγλία. Έχει πτυχίο σε Graphic Design από τη Σχολή Βακαλό - University of Derby 
και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε Printmaking και Children’s book Illustration στο 
Camberwell College of Arts και το Saint Martin’s College of Arts το έτος 2005-2006. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και άλλα πολιτιστικά δρώμενα όπως 
το 7Ply στην Tεχνόπολη από το 2006 ως το 2008, εκθέσεις της Σχολής Βακαλό από 
το 2006 έως το 2008, έκθεση Urban Art to 2008 κ.α. Έργα του βρίσκονται σε πολλούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
He was born in 1983 and he has studied Illustration at the Camberwell College of Arts 
in England. He has a BA in Graphic Design from Vakalo School - University of Derby 
and he has done workshops in Printmaking and Children’s book Illustration at the 
Camberwell College of Arts and the Saint Martin’s College of Arts during 2005-2006. 
He participated in several group exhibitions and other cultural projects such as the 
7Ply in Technopolis from 2006 to 2008, exhibitions of the Vakalo School from 2006 
to 2008, Urban Art exhibition in 2008. His works can be found in several public and 
private spaces and collections in Greece and abroad.
 
PARISKO
Γεννήθηκε το 1967 και σπούδασε γραφιστική. Έργα του βρίσκονται σε πολλά σημεία 
στο κέντρο της Αθήνας και σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.
 
He was born in 1967 and he studied graphic design. His works are in several spaces in 
the centre of Athens and in important private collections.
 
PIXEL
Ο Pixel ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Εργα του βρίσκονται σε πολλούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους.
 
Pixel lives and works in Athens. His works are in several public and private spaces.
 
RTM
Ο RTM είναι 25 χρονών και τελειώνει την Αρχιτεκτονική. Ασχολείται με την street 
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art τα τελευταία 10 χρόνια. Μαζί με τον Wake συνδιοργάνωσε το graffiti event 
"Color Your Life international graffiti contest". Έχει λάβει μέρος σε διάφορες ομα-
δικές εκθέσεις όπως το 7Ply στην Tεχνόπολη το 2008 και 2009. Έργα του βρίσκο-
νται σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και έχει 
συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες του εξωτερικού όπως ο Loomit και ο sat 
one.
 
RTM is 25 years old in his final year of Architectural studies. He has been involved 
with street art for the past 10 years. He co organized with Wake, graffiti events "Color 
Your Life international graffiti contest". He participated in several group shows, such 
as 7Ply in Technopolis in 2008 and 2009. His works can be found in many public and 
private spaces allover Greece, and has collaborated with important international 
graffiti artists such as Loomit and sat one.
 
RUK HIGH
Γεννήθηκε το 1985. Ασχολείται με το graffiti από το 2001. Έχει συμμετάσχει σε διάφο-
ρες ομαδικές εκθέσεις όπως "Το σπίτι μου" στη Θεσσαλονίκη το 2008 και το 7Ply στην 
Tεχνόπολη το 2009.
 
He was born in 1985 and has been a graffiti artist since 2001. He participated in 
several group exhibitions such as "My home" in Thessalonica in 2008 and the 7Ply in 
Technopolis in 2009.
 
RYME 63
Γεννήθηκε το 1985 και σπούδασε Graphic Arts and Design. Είναι γραφίστας, φωτο-
γράφος, street artist και επηρεασμένος από την κουλτούρα των μεγάλων αστικών 
κέντρων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκθέσεις όπως 400 ml Project το 2008 στο 
Παρίσι, έκθεση Σχολής Βακαλό το 2005 στην Αθήνα, 7Ply στην Tεχνόπολη το 2007 
και 2008, 2nd Athens Screaming Festival 2008, 1st Athens Fringe Festival το 2009, 
"Sound Check" και "The Box" (φιλμ μικρής διάρκειας του Κωνσταντίνου Γεραμπίνη) το 
2007-2008. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως Αrt Director και είναι μέλος της δημιουρ-
γικής ομάδας State Of Mind.
 
He was born in 1985 and he studied Graphic Arts and Design. He is a graphic designer, 
a photographer and a street artist who is deeply influenced by the culture of city 
centres. He participated in several exhibitions such as  400 ml Project in 2008 in Paris, 
exhibition of Vakalo School Of Arts in 2005 in Athens, 7Ply in Technopolis in 2007 and 

2008, 2nd Athens Screaming Festival 2008 in Athens, 1st Athens Fringe Festival in 
2009 in Athens, "Sound Check" and "The Box" short films by Konstantinos Gerampinis 
2007-2008. He lives and works in Athens as an Art Director and he is member of the 
creative team State Of Mind.
 
ΣΕΪΜ 84
Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Το 1996 ξεκίνησε να πειραματίζεται με το graffiti στους 
δρόμους. Την ίδια χρονιά ασχολήθηκε με την δημόσια τέχνη, την street art και την ζω-
γραφική. Η δουλειά του επίσης περιλαμβάνει εικονογραφήσεις και graphic design. Ζει 
και εργάζεται μεταξύ Νέας Υόρκης και Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές 
εκθέσεις όπως το Urban Art 2008 στην Αθήνα, “Kosmopolite” Διεθνές Φεστιβάλ, "Πο-
λιτικά Posters", Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου της Ελλάδας, 12ο Φεστιβάλ Comics "Βαβέλ" 
στην Τεχνόπολη στο Γκάζι το 2008, "Destroy Athens",  1η Μπιενάλε Αθήνας το 2007,  
"4th National Bazart", Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα το 2007 κ.α. Τοιχο-
γραφίες του βρίσκονται σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και έργα του 
κοσμούν πολλές σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.
 
He was born in 1984 in Athens. In 1996 he started experimenting with graffiti art in the 
streets of Athens under the name ‘Same’. During the years he got involved with public 
art, street art and painting. His work also includes illustrations and graphic designs. 
At the moment Same84 lives and works between Athens and New York. He has 
participated in several group shows, such as "Urban Art" in 2008, Athens "Kosmopolite" 
International Graffiti Festival, "Political Posters", National Book Centre of Greece, 12th 
International Comics Festival Babel in Technopolis Gazi Athens in 2008, First Athens 
Biennalle "Destroy Athens", "4 th National Bazart", Museum of Cycladic Art, Athens in 
2007 etc. Ηis murals can be found in many public and private spaces, and his artworks 
in important private collections.
  
SIVE (Σταμάτης Λάσκος -  Stamatis Laskos)
Γεννήθηκε στο Βόλο το 1985. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ Αθηνών 2002-2007. 
To 2004 εργάστηκε ως ζωγράφος – γλύπτης στην εικαστική ομάδα της τελετής έναρξης 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Τοιχογραφίες του βρίσκονται σε διάφορα ση-
μεία της χώρας. Εχει συνεργαστεί με τον  Δήμο Βόλου για την διακόσμηση εξωτερικών 
χώρων (Αθλητικές εγκαταστάσεις Α.Ο.Δ.Β), την διακόσμηση εσωτερικού χώρου στο 
bar-restaurant "Elli" στη Ρόδο.
Έχει πολυάριθμες συμμετοχές σε φεστιβάλ graffiti ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως 
"First Aid Art", Gagarin Festival 05, κ.α.   
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He was born in 1985 in Volos and he studied painting at the Athens School of Fine 
Arts during the period 2002-2007. In 2004 he worked as a painter-sculptor at the 
art team of the Athens Olympic Games opening ceremony. His murals can be found 
in various spots throughout Greece. He has also co-operated with the Organization 
of the Municipality of Volos for the decoration on various external spaces and the 
internal decoration of the bar-restaurant "Elli" in Rhodes. He has participated in 
various exhibitions and graffiti festivals in Greece and abroad, such as "First Aid Art", 
Gagarin Festival 05, etc.

TAM
Γεννήθηκε το 1987 και είναι απόφοιτος Γραφιστικής Σχολής. Έχει συμμετάσχει σε πολ-
λές εκθέσεις και φεστιβάλ όπως 3ο skateboard artcrimes Θεσσαλονίκη, bright trade 
shοw στην Φρανκφούρτη 2008, Ipso στο Mόναχο το 2009, See you skateboarding 
what’s up festival Μύλος Θεσσαλονίκης 2008, "Meeting of styles" Θεσσαλονίκη 2009, 
"Απόπειρες" Καρδίτσα, Urban Art 2008. Πήρε την 1η θέση σε festival της "Amita Motion" 
2008, την 1η θέση στο "Mudmast" festival, τη 2η θέση σε διαγωνισμό της "Hurley". Έχει 
κάνει τοιχογραφίες σε σχολεία, στις βιτρίνες του καταστήματος "Hondos Center" στην 
Oμόνοια, στο BLANOS SPORTS CLUB, VOLTA FUN PARK στο Μαρούσι, κ.α.    
 
He was born in 1987 and he studied Graphic Design. He has participated in the 3rd 
skateboard artcrimes in Thessalonica, the bright trade shοw in Frankfurt in 2008, 
Ipso in Munich in 2009, see you skateboarding what’s up festival in Thessalonica in 
2008, "Meeting of styles" in Thessalonica in 2009, "Attempts" in Karditsa, Urban Art in 
2008. He won the 1st place in the Amita Motion festival, the 1st place in the "Mudmast" 
festival and the 2nd place in the "Hurley" competition. He has painted murals in schools, 
in the vitrines of "Hondos Center" in Omonoia, in the BLANOS SPORTS CLUB and in the 
VOLTA FUN PARK in Maroussi a.o.    
 
TARE
Γεννήθηκε το 1980 στο Παρίσι. Από το 1998 εώς το 2002 σπούδασε Tυπογραφία και 
Oπτική ταυτότητα στην "Ecole Supérieure des arts appliqués" στο Παρίσι. Από το 2002 
μέχρι το 2005 εργάστηκε ως freelance designer και photo editor για το περιοδικό μό-
δας REBEL. Από το 2006 έως σήμερα είναι freelance designer και ιδρυτής του creative 
studio RE:OKSIS με έδρα την Αθήνα. Είχε δημιουργήσει το πρώτο graffiti wall of fame 
στη Λεωφ. Συγγρού στον Ιππόδρομο το 1994. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ 
και ομαδικές εκθέσεις όπως το φεστιβάλ της Καλαμαριάς το 1996, το Vavel Comix το 
2007, 2008 και 2009, το "Write 4 Gold" Αθήνα το 2006, την έκθεση της Athens Voice το 

2007 με τίτλο "Η τέχνη στην Πρώτη Σελίδα" στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς. 
He was born in 1980 in Paris. From 1998 to 2002 he studied in Paris at the "Ecole 
supérieure des arts appliqués" where he graduated in typography and visual identity. 
From 2002 to 2005 he worked as a freelance designer and worked as a photo editor 
for REBEL fashion magazine. From 2006 up to date he is a freelance designer and 
founder of the creative studio RE:OKSIS based in Athens. He participated in the 
1st graffiti wall of fame at the Hippodrome of Syngros Avenue in Athens in 1994, 
Kalamaria graffiti festival in 1996, Vavel Comix Festival in 2007, 2008 and 2009, 
"Write 4 Gold" Athens in 2006, Athens Voice cover exhibition at the Benaki Museum, 
in 2007.
 
TAXIS
Γεννήθηκε το 1983. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. Ασχολείται συστηματικά με την 
ζωγραφική, την Street Art και τα comics. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκ-
θέσεις και διαγωνισμούς όπως ο διαγωνισμός Comics του περιοδικού "9" της εφημερί-
δας Ελευθεροτυπία όπου διακρίθηκε και έλαβε υποτροφία στον ΑΚΤΟ, το Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Graffiti "Meeting of Styles" στη Θεσσαλονίκη το 2004, 2005 και 2007, το 13ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Βαβέλ στην Αθήνα το 2009, το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Comics "MKF", στην Πολωνία το 2009 κ.α. Τοιχογραφίες του βρίσκονται σε πολλούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και έργα του κοσμούν πολλές σημαντικές ιδιωτικές 
συλλογές.
 
He was born in 1983 and he studied in the Athens School of Fine Arts. He is working 
as an artist, a street artist and a comics designer. He participated in various group 
exhibitions and contests such as the contest organized by the magazine "9" of the 
"Eleftherotipia" newspaper, the Panhellenic Festival of Graffiti "Meeting of Styles" 
in Thessalonica in 2004, 2005 and 2007, the 13th International Comics Festival of 
Babel in Athens in 2009, the 20th Internationl Comics Festival "MKF" in Poland in 2009 
etc. Ηis murals can be found in many public and private spaces, and his artworks in 
important private collections.
 
TEX 
Γεννήθηκε το 1982 και έχει σπουδάσει στο Chelsea College of Art and Design και στο 
Middlesex University. Πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στην αίθουσα 
τέχνης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2008. Έχει συμ-
μετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις και έργα του βρίσκονται σε σημαντικές συλ-
λογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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He was born in 1982 and he studied at the Chelsea College of Art and Design and at 
the Middlesex University. He had his first solo exhibition in the gallery of the French- 
Hellenic League in Athens in 2008. He has participated in several group shows and his 
works can be found in important collections in Greece and abroad.
 
TIND
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Εργάζεται σχεδιάζοντας σε όλο το εύρος των εκτυπω-
τικών και ειδικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας πληθώρα υλικών και νέων τεχνολο-
γιών για την υλοποίηση τους. Έχει συμμετάσχει στο 7Ply 2009 στην Τεχνόπολη και στο 
Synch / Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου το 2005.

He was born in 1981 in Athens. He is designing for many aspects of printing applications 
using various material and new technologies. He participated at the 7Ply 2009 in 
Technopolis and at the Synch / Technological Cultural Park of Lavrion in 2005.
 
VASMOULAKIS Alexandros (ZAP)
Γεννήθηκε το 1980 και σπούδασε στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. Ο βασικός σκοπός του είναι 
η επικοινωνία.
 
He was born in 1980 and he currently studies in the Athens School of Fine Arts. His 
ultimate goal is "communication".
 
WAYZE
Γεννήθηκε το 1982 και σπούδασε Graphic Design and Illustration καθώς και Art και 
Design Foundation στο University of Hertfordshire, στην Αγγλία. Έχει συμμετάσχει σε 
διάφορες ομαδικές εκθέσεις και έχει δημιουργήσει έργα σε πολλά μέρη στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό όπως graffiti για το Plastic Records Store στο St. Albans στην 
Αγγλία, τοιχογραφία για το γυμνάσιο του Fleetville στο St. Albans στην Αγγλία, εσω-
τερικά ιδιωτικών σπιτιών κυρίως στο Λονδίνο, graffiti για τα σκηνικά Σχολής Χορού 
στην Αθήνα, video για το DVD magazine "Be Exposed" vol. 06, graffiti για ιδιωτικό party 
στο Athenaeum Intercontinental, stencils για το Athens Remap "Bad Girls Don’t Go To 
Heaven".
 
He was born in 1982. He has studied Graphic Design and Illustration and completed 
the Art and Design Foundation Course in the University of Hertfordshire, UK. His 
projects include: graffiti art for Plastic Records Store in St. Albans, UK, a mural for 
Fleetville Junior School St. Albans, UK, interiors in private homes mainly in London, 

graffiti stage sets for a School Dance Show in Athens, video for the DVD magazine 
"Be Exposed" vol.06, graffiti art for a private party in the Athenaeum Intercontinental 
hotel, stencils for Athens Remap "Bad Girls Don’t Go To Heaven".
 
WAYAN DANIA
Γεννήθηκε το 1982 και σπούδασε στο Indonesian Institute of Art, στο Μπαλί.
Ανάμεσα στις εκθέσεις που έχει συμμετάσχει είναι οι "Break Down Hegemony", 
KAMASRA, στο Μπαλί το 2001, "Stories of Previous Seasons", Art Clinic TAXU, στο 
Μπαλί το 2003, "Initiation", GAYA Fusion Gallery, στο Μπαλί το 2005, "Under Attack", 
Kedai Kebun Forum, στη Tζακάρτα το 2005, "6 Best Graduates 2006 of Bali’s 
Institute of Art", Ganesha Gallery στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Μπαλί το 2006, 
"Dia-roes 2007", στο μετρό του Συντάγματος στην Αθήνα, έκθεση της Athens Voice 
στο Μουσείο Μπενάκη με τίτλο "H τέχνη στην πρώτη σελίδα", "Finding the Roots", 
έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη της Jogjakarta, "Woman Today", Μουσείο cartoon 
στο Μπαλί και "Going Youth Festival", στην Τεχνόπολη στο Γκάζι το 2009.
 
He was born in 1982 and he studied in the Indonesian Institute of Art, Bali. His projects 
include "Break Down Hegemony", KAMASRA, Bali in 2001, "Stories of Previous 
Seasons", Art Clinic TAXU, Bali in 2003, "Initiation", GAYA Fusion Gallery, Bali in 
2005, "Under Attack", Kedai Kebun Forum, Jogjakarta in 2005, "6 Best Graduates 
2006 of Bali’s Institute of Art", Ganesha Gallery Four Seasons Resort, Bali in 2006, 
"Dia-roes 2007" in the Syntagma Metro Station, Athens, "Art in Front Page, Athens 
Voice Newspaper", Benaki Museum, Athens in 2007, "New Comic Artist, 9 Magazine-
Eleftherotipia Newspaper", AKTO, Athens in 2008, "Finding the Roots", National 
Gallery, Jakarta "Woman Today", Cartoon Museum,Bali, "Going Youth Festival", 
Technopolis Gazi, Athens in 2009.
 
WAKE     
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1985 και είναι τελειόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτό-
νων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από την ηλικία των 14 ασχολείται συστηματικά 
με την αστική τέχνη με το ψευδώνυμο wake. Ως μέλος του graffiti crew Yakuza, έχει 
συμμετάσχει στα περισσότερα φεστιβάλ graffiti ανά την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον 
RTM, διοργάνωσε τον διεθνή διαγωνισμό graffiti Color Your Life. Έχει συμμετάσχει σε 
διάφορες εκθέσεις ανάμεσά τους οι "Πρόβα" στο Βόλο,  "Εκπληξη" στην Τεχνόπολις 
στην Αθήνα, Υakuza exhibition, ArtHouse, Θεσσαλονίκη, "Meeting of Styles exhibition" 
στη Θεσσαλονίκη, 7Ply στην Τεχνόπολη, "Styles In It", K44, Aθήνα, "9 directions"στο 
Σύγχρονο Κεντρο Πολιτισμου στη Θεσσαλονίκη κ.α. 
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He was born in Thessalonica in 1985 and he is a final year student of the School 
of Architecture in the University of Thessaly. From the age of 14 he paints murals 
systematically using the tag “wake”. As a member of the graffiti crew Yakuza he 
has participated in most graffiti festival in Greece and, in collaboration with RTM he 
organized the graffiti festival "Color your Life". He has participated in group exhibitions, 
such as "Prova" in Volos, "Surprize" in Technopolis in Athens, "Yakuza exhibition" in 
Art House in Thessalonica, "Meeting of Styles exhibition" in Thessalonica, 7Ply in 
Technopolis, "Styles In It" in K44 in Athens, "9 directions" in the contemporary cultural 
centre in Thessalonica, etc.

WOOZY (Βαγγέλης Χουρσόγλου - Vaggelis Choursoglou)
Γεννήθηκε το 1979 και είναι τελειόφοιτος της AΣKT στην Αθήνα. Έχει πληθώρα 
συμμετοχών σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ και εκθέσεις –ως καλλιτέχνης αλλά 
και οργανωτής– όπως το Graffiti festival "European Culture Days" στο Μάντσε-
στερ, το Graffiti festival "Kosmopolite" στο Παρίσι, το "Chromopolis" για την Πολι-
τιστική Ολυμπιάδα 2001-2004, τα 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο Διεθνή Φεστιβάλ 
Comics της Βαβέλ, το "Never Ending Story", στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, η 11η 
Biennale νέων δημιουργώv, το "Write4Gold" στη Ν. Ιωνία Αττικής, η εικαστική έκ-
θεση στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών - "maclaim meets carpe Diem", η εικαστική 
έκθεση "Facade En Fete" (στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Αθηνών).
Απο το 1998 είναι εκδότης του εξαμηνιαίου graffiti /street art περιοδικού "Carpe Diem" 
με κυκλοφορία στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την 
δημιουργία μεγάλων τοιχογραφιών (murals). Tοιχογραφίες και έργα του βρίσκονται σε 
σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και σε πολλούς δημόσιους χώρους, όπως η Πειραιώς 
και το Πέραμα (με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Iδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και 
του ιδρύματος Ι.Φ. Κωστόπουλος).

He was born in 1979 and is a graduate student of the Athens School of Fine Arts. 
He has participated in and co- ordinated several graffiti festivals such as ‘European 
Culture Days’ in Manchester, "Kosmopolite" in Paris, "Chromopolis" for the Cultural 
Olympics in Athens 2001-2004, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th International Comics 
Festival of Babel, "Never Ending Story" in the Goethe Institute in Athens, 11th Biennale 
of new artists, art exhibition "maclaim meets carpe Diem" in the Goethe Institute in 
Athens and the art exhibition "Facade En Fete" for the 100th anniversary of the French 
Institute in Athens. Since 1998 he is the co-editor of "Carpe Diem" magazine, which 
circulates twice a year in Greece and abroad. 

His murals and artworks can be found in many important private collections and public 
spaces, such as Pireos str. and Perama (with the support of the Alexandros Onassis 
foundation and I.F. Kostopoulos foundation). 

ZIB
Γεννήθηκε το 1981. Έχει σπουδάσει γραφικές τέχνες. Έργα του βρίσκονται σε τοίχους 
στο κέντρο της Αθήνας και σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.
 
He was born in 1981 and he studied Graphic Design. His works can be found on walls 
in the centre of Athens and in important private collections.
 
ANASTASAKOS Manolis
Έχει βραβευθεί με το 5ο βραβείο στην 2η Διεθνή Μπιενάλε μικρών χαρακτικών στη Ρου-
μανία το 2008, με το 1ο βραβείο στην κατηγορία Billboard Art στο διαγωνισμό "Voice 
your ideas-Change the future" στο Bios στην Αθήνα. Έχει διάφορες συμμετοχές σε εκ-
θέσεις και άλλα πολιτιστικά δρώμενα όπως η Viva LA Art το 2009 στο Los Angeles, 
η 1st mixed media show το 2008 "White is White?" στην Αίθουσα Τέχνης Ada Street 
Gallery στο Λονδίνο, "H Τέχνη στην πρώτη σελίδα" στο νέο Μουσείο Μπενάκη, διεθνή 
συμμετοχή στο πρόγραμμα, "Transition –no, it is’n art", Emir Kusturica, Mokra Gora / 
Σερβία, στον Ευρωπαϊκό φωτογραφικό διαγωνισμό Diversity-Breaking Stereotypes, 
Berlin LACDA, (SNAP TO GRID), Los Angeles Centre of Digital Art στο Λος Αντζελες κ.α. 
Έργα του βρίσκονται σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, το Art Tech 
Media στα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία κ.α.
 
He won the 5th prize in the 2nd Biennalle of small engravings in Roumania in 
2008, and the 1st prize in the category Billboard Art in the competition "Voice 
your ideas- change the future" in Bios, Athens. He has participated in several 
group exhibitions and other cultural events, such as Viva LA Art in 2009 in Los 
Angeles, 1st mixed media show in 2008 "White is White?" in the Ada Street Gallery 
in London, “Art in Cover Page” in the new Benaki Museum in Athens, international 
participation in the "Transition – no, it is’n art", Emir Kusturica, Mokra Gora in 
Serbia, in the European photography contest Diversity-Breaking Stereotypes in 
Berlin, in LACDA, (SNAP TO GRID) in the Centre of Digital Art in Los Angeles etc. 
His works are in many public and private spaces in Greece and abroad, such as the 
National Museum of Contemporary Art in Thessalonica, the Art Tech Media in the 
Canary Islands in Spain, etc.


