
 
 

Δελτίο τύπου 

 
H Mamush Gallery εγκαινιάζει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, στις 8μμ, την ατομική έκθεση της εικαστικού Ράνιας 
Σχορετσανίτη, με τίτλο  “Παράλληλες μεταλλάξεις”. 

Η Ράνια Σχορετσανίτη, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Slade School of Fine Art UCL του Ηνωμένου Βασιλείου και στο NHL Hugeschool της 
Ολλανδίας, λέκτορας και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με εξειδίκευση στη 
Ζωγραφική, στη Χαρακτική και στη Γλυπτική, μετά από πολυάριθμες εκθέσεις στο εξωτερικό παρουσιάζει για πρώτη 
φορά στην Αθήνα, στη Mamush Gallery, μια ολοκληρωμένη σειρά των εντυπωσιακών επίτοιχων και ελεύθερων 
γλυπτών έργων της. 

Η Ράνια Σχορετσανίτη εκπλήσσει τόσο με τα εμπνευσμένα έργα της όσο και με την εξαιρετική Ακαδημαϊκή 
κατάρτισή της.  

Η καλλιτέχνις παρουσιάζει πρόσφατα έργα, ανάγλυφα και περίοπτα γλυπτά καθώς και μονοχρωματικές συνθέσεις 
σε χαρτί που χαρακτηρίζονται για τη μορφολογική τους συνοχή. Χρησιμοποιώντας μόνο ένα σχήμα, το τραπέζιο, το 
οποίο επαναλαμβάνει, σε διαφορετικά μεγέθη και προοπτικές, η Σχορετσανίτη συνθέτει πολύπλοκα γεωμετρικά 
συμπλέγματα που παίζουν με την οπτική αντίληψη. 

Όπως γράφει η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων, Μπία Παπαδοπούλου, «Οι ιδιόρρυθμες αυτές 
κατασκευές εξελίσσονται σε περίοπτα γλυπτά που καταλαμβάνουν τον πραγματικό χώρο. Με τον πολλαπλασιασμό 
των σημείων θέασης του έργου, η ψευδαίσθηση εντείνεται και το παιχνίδι μεταξύ απουσίας-παρουσίας, κενού-
πλήρους κορυφώνεται. Με την κίνηση του θεατή, τα τρισδιάστατα τραπέζια μεταλλάσσονται σε νέα 
σχήματα˙ ανάλογα με την οπτική γωνία, σμίγουν και αραιώνουν, από συμπαγείς όγκοι μεταμορφώνονται σε 
διαπερατούς και τανάπαλιν… Η καλλιτέχνις μετατρέπει τους θεατές σε ενεργούς δέκτες και ιδιότυπους συν-
δημιουργούς, αξιοποιώντας την  υποκειμενική πλάνη της όρασης». 

Τα έργα αφηγούνται αφηρημένες κρυπτογραφημένες βιωματικές ιστορίες. Οι τίτλοι  διεγείρουν τον νου: 
«Τιμωρία», «Υποταγή», «Προσευχή», «Άγγελος», «Ζωή».  

Μέσα από την ποίηση και την πνευματικότητα της γεωμετρίας, η Σχορετσανίτη μιλάει για την ανθρώπινη 
υπέρβαση και τον εξαγνισμό της ψυχής, υμνώντας ταυτόχρονα την πανδαισία της ζωής.  

Διάρκεια έκθεσης: 20 έως 31 Οκτωβρίου 2022. 

Mamush Gallery 
Μπενάκειο Εμπορικό 
Κέντρο 
Παναγίτσας 3, 
14562, Κηφισιά. 

 

Ώρες λειτουργίας:  
ΔΕ, ΤΕ, ΣΑ: 11.00 - 16.00 

ΤΡ, ΠΕ, ΠΑ: 11.00 - 21.00. 

 
Πληροφορίες:  

+30 210 62 32 900  
art@mamushgallery.com 

www.mamushgallery.com 

 
 

Χορηγοί εγκαινίων:  

 

 


