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T E Χ Ν Η  Κ Α Ι  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

Προς όλους τους Ιατρούς-Καλλιτέχνες

•  Σας γνωρίζω ότι η 27η  Πανελλήνια Έκθεσης Ζωγραφικής θα γίνει στο DIVANI CARAVEL HOTEL 8-9 & 10 /6/2007.  Δη-
λώσεις συμμετοχής στον Θ. Ντόλατζα (τηλ. πρωί 210-7467156, απόγευμα 210-7773270 ) μέχρι 5 Απριλίου 2007.

•  Σας γνωρίζω επίσης ότι θα εκδοθεί βιβλίο (Ιατρική και Τέχνη) περιμένω φωτογραφίες έργων σας και συνοπτικό βιογρα-
φικό.  Δηλώσεις συμμετοχής στον κο Θ.  Ντόλατζα μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2007 (οργάνωση: Νοva Forma κος Γα-
βριήλ 210 7707595).

•  Σας γνωρίζω επίσης ότι ο ετήσιος χορός της εταιρείας μας θα γίνει στο κέντρο (ΕΠΟΧΕΣ) στα Βριλήσια (Τειρεσίου 3, τηλ.: 
210-8104546) την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007. Τιμή πρόσκλησης 20 Ευρώ.

•  Σας γνωρίζω επίσης ότι το Μάιο στο Ωδείο Αθηνών (Λεωφ. Βασ. Σοφίας) θα γίνει Έκθεση – Δημοπρασία έργων Ιατρών 
Καλλιτεχνών για τις ανάγκες του Ιδρύματος «Αναγέννηση» που φιλοξενεί αυτιστικά παιδιά. Παρακαλείστε να προσφέ-
ρετε τουλάχιστον ένα έργο σας. Χρόνος παράδοσης μέχρι τέλος Μαρτίου 2007.

Ο Πρόεδρος: Δρ. Θεόδωρος Ντόλατζας 
Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»

Οργάνωση: PR NOVA FORMA, Στέλιος Γαβριήλ 210-7707595, Ώρες επικοινωνίας 9:30-16:00

Ανακοίνωση 
της Ένωσης Ιατρών - Καλλιτεχνών

Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της ΕΕΙΚ

Βαγγέλης Καρανάσιος 
Καρδιολόγος - Ζωγράφος

Με επιτυχία έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης του Βαγγέλη Καρανά-
σιου στην Γκαλερί «Ζυγός» στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικός 

Κόσμος (Πειραιώς 254).
Η έκθεση με τίτλο «Ψηλαφήσεις γυμνού» περιελάμβανε 50 γυμνές συνθέσεις 

με ακρυλικά χρώματα. Η ανθρώπινη παρουσία, η ανάλυση του γυναικείου σώ-
ματος, τα συναισθήματα, οι φαντασιώσεις, οι καμπύλες των γυναικείων σωμά-
των, η προβολή των ερωτικών σημείων και συμβολισμών, οι εμβρυϊκές στάσεις 
δεσπόζουν στο συνολικό έργο του Βαγγέλη Καρανάσιου. Ο Βαγγέλης Καρανά-
σιος είναι παιδοκαρδιολόγος (Επιμελητής στο Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία»). Κα-
τά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του στο Bristol της Αγγλίας παρακολούθησε 
μαθήματα ζωγραφικής και γυμνού στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
του Bristol. Έχει κάνει 3 ατομικές εκθέσεις [Αίθουσα Τέχνης «Εποχές» (Κηφισιά, 
2003), Πολιτιστικό Κέντρο Τρικάλων (2004), Γκαλερί «Ζυγός» (2006)]. Έχει λά-
βει δε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις με την ΕΕΙΚ, της οποίας είναι ενεργό 
μέλος. Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία και σε περιοδικά. Έργο του (γυ-
μνό) κοσμεί το ημερολόγιο του ΙΣΑ (2006). Την έκθεσή του στο «Ζυγό» (16/3-
16/4/2006) επισκέφθηκαν πολλοί συνάδελφοι από το χώρο της τέχνης και από 
το χώρο της επιστήμης. Οι θεατές θαύμασαν τα έργα του υπό τους ήχους μου-
σικής τζαζ, που έπαιζε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.

Πίνακες του καλλιτέχνη με 
θέμα το «Γυμνό» και υλικό 
ακρυλικό σε καμβά.


