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Ε

νορατικός και ενορμητικός μέσα στις αντιθέσεις του ο εικαστικός κόσμος του Γιώργου Χουντάλα.

Ένας κόσμος πολυπρισματικός, που λειτουργεί με τις δικές του νόρμες, δομημένος με πολλά στερητικά α, υλικός όσο και υπερβατικός, με τον χρόνο και το άχρονο, την αίσθηση και την παραίσθηση, την
παρουσία, την απουσία, τους τόπους και την ουτοπία άλλοτε να συμπλέκονται, άλλοτε να
ακροβολίζονται σε μια διαρκή φαντασιακή πάλη. Προεξάρχουσα στη ζωγραφική του πράξη η μνήμη, η
Μνημοσύνη ως μητέρα των Μουσών κατά τον Αισχύλο, ένα κάτοπτρο, όπου όλοι βλέπουμε τις
διαδοχικές όψεις του εαυτού μας, μια οντολογική λειτουργία που συνδέει την αίσθηση με τη νόηση ως
μέρος της συναισθηματικής και γνωστικής διαδικασίας. Χρονικά και χωρικά απεικάσματα, δοσμένα σε
ελεύθερη αφαίρεση, που βασίζεται στη δυναμική χειρονομία και το dripping των χρωμάτων,
ενσωματώνουν τις προσωπικές αφηγήσεις του καλλιτέχνη, κατατεμαχίζοντας την αισθητηριακή ενότητα
του χρόνου και του χώρου «σαν οφθαλμαπάτες», που έγραφε και ο Μαρσέλ Προυστ, λειτουργώντας
πάντοτε, παρά τη φαινομενική τους «τυχαιότητα», με εσωτερική λογική, ως μέσο έκφρασης μιας
δεδομένης στιγμής, ως φυσική απόρροια μιας ανάγκης που έλεγε και ο Πόλοκ. Στο ζωγραφικό έργο του
Γιώργου Χουντάλα, ζητούμενο δεν είναι η μορφική αυτονομία της σύνθεσης, μέσα από τη συμβατική
σχηματοποίηση όψεων του επιστητού, όσο η οπτικοποίηση της prima idea, που δονούμενα εκφέρεται
από τον χρωστήρα, προτείνοντας μέσω της «εμπειρίας του οράν» μιαν άλλη διάσταση του κόσμου. Την
πολλαπλότητά του. Την αθέατη πλευρά μιας υπερ-πραγματικότητας, που έγραφε και ο Μπωντριγιάρ.
Έτσι, η χειρονομιακή πράξη αποκτά ποιητική δύναμη - ποίηση σιωπηλή, άλλωστε, η ζωγραφική κατά τον
Σιμωνίδη- που δεν αποσκοπεί στη μίμηση και την επανάληψη, αλλά αποτελεί μια διαδικασία μεταφοράς
αισθήσεων, διέγερσης της σκέψης και σύλληψης νοημάτων. Όλες οι έννοιες ρευστοποιούνται μαζί με τα
χρώματα στον καμβά, προτάσσοντας τη μυστηριακή παντοδυναμία της τέχνης που μαζί με τον έρωτα,
ως τα αντίπαλα δέη της φθαρτότητας και της οδύνης, ως τα δύο ανορθολογικά αποτυπώματα στον
νομοτελειακό κόσμο προορίζονται αναπόδραστα για την αθανασία. Τα ζωγραφικά αφηγήματα του
Γιώργου Χουντάλα, αρθρωμένα σαν ποιητικά πολύπτυχα, σαν μουσικά σημεία σε μια συμπαντική
συμφωνία, που δένουν λυρικά το δαιδαλώδες του υποσυνείδητου με τη δημιουργική έκσταση της
στιγμής, ενεργοποιούνται μαζί με τα μνημονικά ίχνη της γενέθλιας αργολικής γης κάτω από το ανέσπερο
φως της Δήλου, αντανακλώντας ακόλουθα τις χρωματικές τους διατυπώσεις στον αιώνιο καμβά. Στο
εκτυφλωτικό. Στο διηνεκές. Στο ανεξάντλητο λευκό της Μυκόνου.

Ευαγγελία Θ. Καϊράκη
Ms Ιστορικός της Τέχνης ΕΚΠΑ
Μέλος της ΕΕΙΤ

V

isionary and impulsive in its contrasts, the visual world of Giorgos Houdalas. A multi-

prismatic world, operating according to its own norms, structured with many deprivations, both Υλικά and
transcendent, with time and timeless, sensation and illusion, presence, absence, places and utopia
sometimes they intertwine, sometimes clashing in a constant imaginary struggle. Prominent in his
painting act is memory, Remembrance as the mother of the Muses according to Aeschylus, a mirror where
we all see the successive aspects of ourselves, an ontological function that connects sensation with
intellect as part of the emotional and cognitive process. Temporal and spatial snapshots, given to free
abstraction, based on dynamic gesture and color dripping, incorporate the artist's personal narratives,
fragmenting the sensory unity of time and space "like optical illusions", which Marcel Proust also wrote,
operating always, despite their apparent "randomness", with an internal logic, as a means of expressing
a given moment, as a natural consequence of a need that Pollock also said. In the painting work of Giorgos
Houdalas, the question is not the formal autonomy of the composition, through the conventional
sculpting of aspects of the scientist, but rather the visualization of the prima idea, which is vibrantly
expressed by the painter, proposing through the "experience of the horizon" another dimension of the
world. Its multiplicity. The invisible side of a hyper-reality, which Baudrillard also wrote about. Thus, the
gestural act acquires poetic power - silent poetry, after all, painting according to Simonides - which does
not aim at imitation and repetition, but is a process of transferring sensations, stimulating thought and
capturing meanings. All concepts are liquefied together with the colors on the canvas, proposing the
mysterious omnipotence of art which, together with love, as the opposing fears of fragility and pain, as
the two irrational imprints on the law-abiding world, are inevitably destined for immortality. The pictorial
narratives of Giorgos Houdalas, articulated like poetic manifolds, like musical points in a universal
symphony, which lyrically bind the labyrinth of the subconscious with the creative ecstasy of the moment,
are activated together with the mnemonic traces of the native Argolic land under the eveningless light of
Delos, reflecting following their color formulations on the eternal canvas. In the blinder. In perpetuity.
In the inexhaustible white of Mykonos.

Evangelia T. Kairakis
Ms Art Historian EKPA
Member of EEIT

Ο

καλλιτέχνης Γιώργος Χουντάλας αξιώνει ευπρόσδεκτα για το κοινό του την επικράτηση των

παροτρύνσεων της πλήρους εικαστικής αισθητοποίησης του . Η ευλάβεια της αντιμετώπισης των
θεματολογικών του ερευνών θέτει κίνητρα που υπόκεινται σε θεματικές γέφυρες. Στην τεχνική του
διακρίνουμε να συμπεριλαμβάνονται ευφρόσυνα στίγματα πνεύματος, συνδιαλλαγής και προσφοράς .
Επισυνάπτονται ενδείξεις που καθρεπτίζουν τους αγωγούς μιας διέλευσης που διεγείρει την δράση και
αφομοιώνει καταστάσεις .
Παραπέμπει σε στοιχειοθετήσεις με συγκινησιακές φορτίσεις και σε μαγευτικές οντότητες . Δημιουργεί
ένα φόντο αποκαλύψεων στο οποίο έξυπνα αναμιγνύει την έμπνευση με τα στοιχεία της άμεσης
αναφοράς . Η τέχνη του καθορίζει δυναμώσεις και ανακυκλώσεις με τοποθετήσεις και εμβόλιμες
συγκροτήσεις. Μετατρέπει επεκτατικά τις αφηγήσεις του χρησιμοποιώντας χρώματα που δημιουργούν
μια ατμόσφαιρα με ενδογενείς γενικευτικές παραθέσεις. Η εκποίηση που προβάλλει δέσμες
περισκέψεων που κατέχουν εύλογα διαμετρήματα και παραπέμπουν σε εμβληματικές χαράξεις .
Σωματοποιήσει στα ζητούμενα την γενετική αλληλουχία από το ορατό και το προφανές. Η καθαρότητα
των συλλήψεων του προχωρά στην αυθεντικότητα της απολυτότητας . Με δεξιότητα στην κάθε
συναλλαγή ένας απερίσπαστος λόγος με εμβαθύνσεις και προδιαγραφές αγγίζει την ακέραια
ανωτερότητα.
Οι παρεκκλίσεις της τέμνουσας υπερουσιότητας του οδηγούν επίμονα σε ένα κρεσέντο με στοχαστική
και διαρκή εμμονή. Κωδικοποιεί φόρμες με επαρκή περιπλάνηση και συναφή περιήγηση που αναγάγει
στο χώρο της συναρμολόγησης των χειρισμών . Με εκπληκτικό τρόπο στα αναγνωρίσιμα και οικεία
επίπεδα του παρεπιδημούν οι ευρείες σημάνσεις .

Λεόντιος Πετμεζάς
Ιστορικός αναλυτής, κριτικός τέχνης και λογοτεχνίας

T

he artist Giorgos Houndalas welcomes for his audience the predominance of the urges of his

complete visual sensibility. The reverence of the treatment of his thematic inquiries poses motives subject
to thematic bridges. In his technique we can see that cheerful spots of spirit, mediation and offering are
included. Attached are indications that reflect the conduits of a transit that stimulates action and
assimilates states.
It refers to compositions with emotional charges and magical entities. He creates a background of
revelations in which he cleverly mixes inspiration with the elements of direct reference. His art defines
intensifications and recyclings with placements and embolic assemblages. He transforms his narratives
expansively by using colors that create an atmosphere with inherent generalizations. The divestiture that
showcases meeting bundles that possess reasonable calibers and refer to iconic carvings. Embody the
requested genetic sequence from the visible and the obvious. The purity of his conceptions advances to
the authenticity of absoluteness. With skill in every transaction an undivided discourse with in-depths and
specifications touches the whole superiority.
The digressions of his intersecting transcendence lead persistently to a crescendo of brooding and
sustained obsession. It encodes forms with sufficient traversal and associated traversal that reduces to
the assembly space of manipulations. In a surprising way, broad markings pop up on its recognizable and
familiar levels.

Leontios Petmezas
Historical analyst, art and literature critic

Στους μύλους
απολαμβάνοντας το δειλινό
Acrofobia sunset Gaze at
Mykonos windmills
Διαστάσεις 120 x 180
Υλικά Μικτή τεχνική

Έξαρση
Elation
Διαστάσεις 120x180 Υλικά
Υλικά Μικτή τεχνική

Αδάμαστοι τη θερινή ώρα
Indomitable (summer jam)
Διαστάσεις 120x180
Υλικά Μικτή τεχνική

Ατέρμονη προσπάθεια
Environmental awareness George
Διαστάσεις 120x180
Υλικά Μικτή τεχνική

Προσχωρόντας
Αdhérer
Διαστάσεις 140x200
Υλικά μελάνι ακρυλικό
κάρβουνο

Θραύσματα πληγωμένης καρδιάς
Title fragments of wounded thought
Διαστάσεις 120x100
Υλικά Μικτή τεχνική

Βαθύμετρο 1440
14.40 depth
Διαστάσεις 150x100
Υλικά Μικτή τεχνική

Ελπίδα (Πρισματική συγχώρεση)
Hope ii (Prismatic forgiveness)
Διαστάσεις 120x80
Υλικά Μικτή τεχνική

Πορφυρό βελούδο
Red velvet / carpet
Διαστάσεις 80x120
Υλικά Μικτή τεχνική

Εσωτερική ρήξη
Internal rupture
Διαστάσεις 40x140
Υλικά Μικτή τεχνική

Αναπνοή
Breathe 2
Διαστάσεις 100x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Μυκονιάτικη Βενετιά
Mykonos Venice
Διαστάσεις 120x180
Υλικά Μικτή τεχνική

Πυγολαμπίδες Ψυχής
Soul fireflies
Διαστάσεις 120x80
Υλικά Μικτή τεχνική

Ανεξάντλητη νιότη
Inexhaustible youth
Διαστάσεις 120x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Εκρήξεις Σεροτονίνης
Serotonin
Διαστάσεις 140x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Ενοχική εγκατάλειψη
Culpable abandonment
Διαστάσεις 150x100

Ανισορροπία
Imbalance
Διαστάσεις 120x80
Υλικά Μικτή τεχνική

Καλοκαιρινοί πόθοι των 7 θαλασσών
7 nations summer Life
Διαστάσεις 120x100
Υλικά Μικτή τεχνική aquarelle ink and acrylic

Εφήμερα πνευματικός
μικρόκοσμος
Ephemeral spiritual
microcosm
Διαστάσεις 120x200
Υλικά Μικτή τεχνική σε καμβά
Μικτή τεχνική

Ποτέ χώρια (επειδή νοιαζόμαστε)
Never apart (Because we care)
Διαστάσεις 100x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Χυμώδης καλοκαιρινή διάθεση

Juicy summer hormones
Διαστάσεις 150x120
Υλικά Μικτή τεχνική και σταγόνες

Προοδευτική ανίχνευση - αποδέσμευσης
Progressive release detection
Διαστάσεις 140x200
Υλικά Μικτή τεχνική

Ακροβάτης Σ.Φ.
Acrobat
Διαστάσεις 120x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Absense
Διαστάσεις 120x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Έκρηξη ανδρελίνης
Adrenaline explosion
Διαστάσεις 120x150
Υλικά Μικτή τεχνική

Ξέγνοιαστες διακοπές
Carefree vacation
Διαστάσεις 100x70
Υλικά Μικτή τεχνική

Απερίσκεπτη ανύψωση
Reckless élévation
Διαστάσεις 100x100
Υλικά Μικτή τεχνική

Ο

Γιώργος Χουντάλας γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ και

Τέχνη. στο Πανεπιστήμιο του LA Verne, CA με ειδίκευση στη διαφήμιση. Σπούδασε επίσης Τουριστικές
Επιχειρήσεις στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στην Ουαλία. Στην Thomas Cook απέκτησε σχετική επαγγελματική εμπειρία.
Στη συνέχεια σπούδασε στο Μπέργκαμο της Ιταλίας και εργάστηκε στη διαφημιστική εταιρεία Saatchi
& Saatchi. Ολοκλήρωσε πολλά σεμινάρια στην Ε.Ε.Δ.Ε. με ειδίκευση στην τέχνη της διαφήμισης.
Παράλληλα, ήταν μέλος και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου La Verne στο EIM – Hellenic Marketing
Institute. στο Εργαστήρι «Αγιογραφική» και στο Μουσείο Μπενάκη. Ολοκλήρωσε επίσης σεμινάρια στη
θεραπεία τέχνης, ψυχολογία της τέχνης και life coaching και στο MoMA στη Νέα Υόρκη για την εξέλιξη
της σύγχρονης τέχνης σε επίπεδο ιστορικής αναδρομής στις κατηγορίες ζωγραφικής και
οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων καθώς και στην ιστορική εξέλιξη και τάσεις της ένδυσης στο
Σήμερα. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται μια ατομική και πολλές συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα:

• Αρχαία Επίδαυρος στο xenia με θέμα «Τέχνες και θέατρο»
• Βενετία, Σύγχρονη Τέχνη Piazza San Marco palazzo d Albrigi
• Bibart Bari Biennale terza edition 2121
• 75η μπιενάλε των Σκοπίων 2020
• Ιταλία arte Laguna Venezia
• Medina Gallery, «Go with the flow», Ρώμη, Ιταλία
• Ελληνογαλλική Ένωση «μικρές εκπλήξεις»
• Gallery Art 23 Athens Open Art, Θησείο
• Gallery Chili Art, Η μορφή ως ίχνος συλλογικής μνήμης
• Ίδρυμα Τσιχριτζή «τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην σιωπούν» και «να ονειρεύονται»
• Χώρος τέχνης Αδαμαντία «Ηδρούσα» στην Άνδρο
• Σεραφείον Ίδρυμα (για τα 2.500 χρόνια της μάχης της Σαλαμίνας)
• 200 χρόνια Καραϊσκάκη 1821-2021, στη Σαλαμίνα
• Μουσείο Μπουζιάνη, και Δελφοί «Ήμουν παιδί το 1821» για τα 200 χρόνια από την επέτειο
της ελληνικής επανάστασης
• Έργο Πολεμικού Μουσείου «προοπτική μιας επανάστασης» 18×21 για τα 200 χρόνια της
ελληνικής επανάστασης
• Ευρωπαϊκό Κέντρο Αθηνών «Μήτος της Αριάδνης»

• Hilton, το ξενοδοχείο βασιλικών αισθήσεων Panormos Creta “explore your senses”
• Αττική γκαλερί “the attic bazaart” στην Κέρκυρα
• Ευρωπαϊκό κέντρο, εγκατάσταση «actor σημαίνει φως».
• 5ο Art fair Thessaloniki 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
• Εκθεσιακό Βυζαντινό Κέντρο «Άγιοι Νεομάρτυρες και Ελληνική Επανάσταση 1821»
• Gallery myro “ideal forms”, Θεσσαλονίκη
• Πολυχώρο πιάτο σιντριβάνι “The beautiful Simoneta”
• Gallery Arte visione “no life without amusia”
• Αμερική Φλόριντα και Γεωργία
• Γκαλερί Soho, vasteros Sweden
• Ισπανία Βαρκελώνη το μουστάκι του Νταλί
• Γκαλερί Titok Βουδαπέστη Ουγγαρία
• Μπιενάλε Ρουμανίας στην Τιμισοάρα Μοντέρνας Βυζαντινής Τέχνης
• Κωνσταντινούπολη τατάβλα / curtulus σε παλιό ελληνικό δημοτικό σχολείο
• Gallery Artbox project zug Zurich Ελβετία
• Έργο Βιέννης Αυστρία
• Heimat project, marl Germany αντιπροσωπεία της Ελλάδας)

G

eorge Houndalas was born in Athens.

Studied Business Management-Marketing and Art. at the University of LA Verne, CA specializing in
advertising. He also studied Tourism Business at the Athens Technical University and completed his
postgraduate studies at Cardiff University in Wales. At Thomas Cook he gained relevant professional
experience. He then studied in Bergamo, Italy and worked for the advertising company Saatchi & Saatchi.
He completed many seminars at E.E.D.E. with a major in the art of advertising. At the same time, he was
a member and representative of the University of La Verne to the EIM – Hellenic Marketing Institute. at
the “Icon Painting” Workshop and at the Benaki Museum. He also completed seminars in art therapy,
psychology of art and life coaching and at MoMA in New York on the evolution of contemporary art at the
level of historical retrospective in the categories of painting and audiovisual representations as well as the
historical evolution and trends of clothing to Today. His assets include a solo and many participations in
group exhibitions in Greece:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancient Epidaurus at xenia on “arts and theater”
Venice, Contemporary Art Piazza San Marco palazzo d Albrigi
Bibart Bari Biennale terza edition 2121
Osten Skopje’s 75th biennial 2020
Italy arte Laguna Venezia
Medina Gallery, “Go with the flow”, Rome, Italy
Hellenic French Association “small surprises”
Gallery Art 23 Athens Open Art, Thission
Gallery Chili Art, Form as a trace of collective memory
Tsichritzi Foundation “children have the right not to remain silent” & “dream of”
Adamantia art space “Idrousa” in Andros
Seraphion Foundation (for the 2,500 years of the battle of Salamis)
200 years of Karaiskaki 1821-2021, in Salamina
Bouziani Museum, and Delphi “I was a child in 1821” for the 200 years of the anniversary of the
Greek revolution
War Museum “perspective of a revolution” project 18×21 for the 200 years of the Greek
revolution
The European Centre Athens “Mitos of Ariadne”
Hilton, the royal senses hotel Panormos Creta “explore your senses”
Attic gallery “the attic bazaart” in Corfu
European center, “actor means light” installation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5th Art fair Thessaloniki 2022 at the Thessaloniki International Fair
Exhibition Byzantine center “Saints, New Martyrs and the Greek Revolution 1821”
Gallery myro “ideal forms”, Thessaloniki
Multi-space Fountain plate “The beautiful Simoneta”
Gallery Arte visione “no life without amusia”
America Florida and Georgia
Soho gallery, vasteros Sweden
Spain Barcelona the mustache of Dali
Titok gallery Budapest Hungary
Biennale of Romania at Timisoara Modern Byzantine Art
Constantinople tatavla / curtulus at an old greek primary school
Gallery Artbox project zug Zurich Switzerland
Vienna project Austria
Heimat projekt, marl Germany representation of Greece)

