ιχνογραφία
[ichnograﬁa]
Translation and meaning
English-Greek. Synonyms and antonymous

drawing: [draw|ing] /ˈdrɔː(r)ɪŋ

sketchbook: [sketch|book] /ˈskɛtʃbʊk

⒈τράβηγμα / ⒉ιχνογραφία / ⒊σχέδιo /
⒋σχεδιάγραμμα

⒈άλμπουμ / ⒉βιβλίο σχεδιών / ⒊βιβλίο
ιχνογραφίας

sketching: [sketch|ing] /skɛtʃɪŋ

sketcher: [sketch|er]

trace: [trace] /treɪs
⒈ιχνογράφω / ⒉εξιχνιάζω / ⒊ιχνηλατώ /
⒋αποτύπωμα / ⒌σημάδι

spoor: [spoor] /spʊə

retriever: [re|triever] / rɪˈtriːvə

trace trap: [trace_trap] /treɪs_trap

⒈ιχνογραφία

⒈ανακτών / ⒉θηραματοφόρος /
⒊ιχνηλάτης σκύλος / ⒋ανιχνευτής

shadow: [shad|ow] /ˈʃadəʊ

⒈επισκιάζω / ⒉ιχνηλατώ / ⒊σκιάζω /
⒋παρακολουθώ κρυφίως

⒈σκιτσογράφος / ⒉ιχνογράφος /
⒊σχεδιαστής
⒈αχνάρι / ⒉ίχνη θηρίου

⒈παγίδα ιχνηλάτησης

traceless: [trace_less] /treys-lis

⒈ανεξιχνίαστος / ⒉χωρίς ίχνη / ⒊ανεξερεύνητος

tracing out: [trac|ing out] /trey-sing
⒈ιχνηλασία / ⒉φερμάρισμα

ιχνογραφία[ichnograﬁa]

ιχνογραφία[ichnograﬁa]

From the Greek word ίχνος [íchnos]

noun = trace/track/footprint/clue and
the Greek word γράφω [gráfo] verb,
from the word γραφή [gra�í] noun =
writing/script/written language/means
of communication.

Ichnos as the imprint of the foot on the
ground, the footprint, the trace of
something - like the lead of the pencil
after gently pressing the nib on the
paper.
Ichnos as the small signs or other
elements that are left behind after that
someone has left, or as the written
evidence left after the movements of the
earth recorded by a seismograph.

Ιχνοβάτης, ιχνηλάτης [ichnovátis,

ichnilátis] he who walks in the
footsteps of someone else, in search of
something (himself, maybe?).
Or ichnos as minimal amount of
quantity.
In architecture, ichnography means the
drawing of a section with true dimen-

sions, such as the ﬂoor plan of a house.
In biology, ichnology is the study of
fossil footprints - and thus the study of
our own history and the evidence of life
and its development.
Ichnograﬁa as interpretation of three
artists’ work.

ΣΑΪΜΟΝ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
Οι ατμοσφαιρικές δημιουργίες του
Simon Schubert αποτελούνται εξ
ολοκλήρου από χαρτί, δίχως
κανένα απολύτως ίχνος άλλου
υλικού. Πρόκειται για
ιχνογραφήματα, δίχως όμως
γραμμές από μελάνι ή στυλό,
δημιουργήματα που στην ουσία δεν
περιλαμβάνουν την πράξη της
"σχεδίασης". Έργα που
αποτελούνται μονάχα από
διακριτικές πτυχώσεις του
χαρτιού.
Ο Schubert έχει αναπτύξει μια
ειδική μέθοδο, όπου τα
αποτυπώματα του διπλωμένου
χαρτιού δημιουργούν ίχνη
γραμμών που εξυπηρετούν την
αναπαράσταση του εσωτερικού
χώρου όμορφων και
μεγαλοπρεπών δωματίων.
Εναπόκειται στην κρίση των
θεατών να φανταστούν ποιος
μπορεί να περιδιάβηκε από το ένα
ήσυχο δωμάτιο στο άλλο,
αφήνοντας πίσω την ενέργειά του.
Τα απτά και γήινα δομικά
στοιχεία των δωματίων, όπως η
οροφή, οι τοίχοι και το δάπεδο,

έχουν πάρει σάρκα και οστά
σχεδόν από το τίποτα, μιας και
δεσπόζουν πάνω σε χαρτί, ένα
εύθραυστο και λεπτεπίλεπτο
υλικό. Η τεχνική αυτή προσδίδει
στα δομικά αυτά στοιχεία μια
ελαφρότητα που τονίζει την
ψευδαίσθηση του φωτός, καθώς οι
πτυχώσεις μετατρέπουν την
επίπεδη επιφάνεια σε έναν
τρισδιάστατο χώρο. Το
περιπλανόμενο φως στο έργο
προσθέτει άλλη μία διάσταση,
καθώς από μόνο του είναι άυλο,
χωρίς ίχνη, αλλά με τεράστια
υπόσταση.
Εκτός από τις δημιουργίες σε
χαρτί, ο Simon Schubert
φιλοτεχνεί επίσης εγκαταστάσεις
και γλυπτά. Ο Schubert έχει στο
ενεργητικό του πάνω από 15
ατομικές εκθέσεις σε χώρες όπως η
Γερμανία, το Βέλγιο και η
Αυστρία, ενώ έχει επίσης
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις ανά τον κόσμο. Ζει και
εργάζεται στην Κολωνία,
Γερμανία.

SIMON SCHUBERT

The atmospheric paper works of
Simon Schubert are entirely made of
paper, without fragments of any
other material involved. They are
certainly drawings, but without the
lines of the ink or the pen, without
the act of actually ”drawing” - only
solemny made out of positive and
negative foldings.
Schubert has developed a special
method where the imprints of the
folded paper create the traces of
lines that serve in constructing
beautiful interiors of majestic
rooms, where we are left only to our
imagination for clues to who it
could be that walks around from
one quiet room to another, leaving
their energy behind. The tangible
and concrete materials of a room ceiling, walls and ﬂoor - are made
up of literally nothing on a fragile
and thin material, such as paper.
They are made weightless, playing
with the illusion of light as the folds
transform the ﬂat surface into a

three dimensional space. The
wandering light in the picture ads
yet another aspect as its intangible
essence is airy, without trace, ﬂat
but with great substance.

Aside from paper, Simon Schubert’s
works also include installations and
sculptures. With over 15 solo
exhibitions in countries like Germany, Belgium and Austria, Schubert
has also participated in numerous
exhibitions all around the world. He
lives and works in Cologne, Germany.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Το συστατικό στοιχείο των
δημιουργιών του Νίκου Παπαδόπουλου είναι η κουκκίδα από
μολύβι, ή μάλλον χιλιάδες
κουκκίδες, παρατεταγμένες η μία
δίπλα στην άλλη. Καθώς το
παρελθόν, από τη φύση του (ή
τουλάχιστον στα πλαίσια της
δικής μας αντίληψης για το χρόνο),
είναι αυτό που δημιουργεί το
παρόν, τα έργα του
Παπαδόπουλου απεικονίζουν
λεπτομέρειες από σκηνές του
νεορεαλιστικού ελληνικού
κινηματογράφου της δεκαετίας
του '50 και του '60, ενός
πολιτιστικού κινήματος που
πραγματευόταν τις καθημερινές
συνθήκες της εποχής εκείνης, η
οποία χαρακτηριζόταν από την
αστική τάξη και τη ζωή των
απλών ανθρώπων. Αυτές οι
λεπτομέρειες από διάφορες σκηνές
ταινιών ανασυνθέτουν το σύνολο από μια συγκεκριμένη σκηνή μιας
συγκεκριμένης ταινίας, μιας
συγκεκριμένης εποχής, μιας
συγκεκριμένης χώρας που έχει τη
δική της ιστορία που έχει εξελιχθεί

στη σημερινή πραγματικότητα.
Στην προσπάθειά μας να
κατανοήσουμε την ιστορία του
κόσμου μας, αναζητούμε
θραύσματα. Σιγά σιγά, με
μεγάλη σχολαστικότητα,
συλλέγουμε τα ίχνη που θα
ανασυνθέσουν τη συνολική εικόνα
της πληροφορίας. Σκαριφήματα
ζώων και καθημερινών σκηνών σε
πέτρα και χώμα είναι τα ίχνη που
άφησαν πίσω τους παλιοί
πολιτισμοί, και κατ' επέκταση
αποτελούν τον τρόπο που
επικοινωνούν μαζί μας σήμερα,
υπενθυμίζοντάς μας ότι όλα, όπως
η άμμος και το χώμα που
συνθέτουν τη γη που πατάμε είναι
απλώς μικροσκοπικές ψηφίδες που
συγκροτούν ένα ψηφιδωτό, ένα
σύνολο.
Με 5 ατομικές εκθέσεις και
συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, τα σχέδια του Νίκου
Παπαδόπουλου δικαίως του έχουν
χαρίσει αναγνώριση. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.

NIKOS PAPADOPOULOS

A dot with a pencil next to another
dot, next to a million dots – this is
how Nikos Papadopoulos’ drawings
are assembled. As the past is, by its
nature (or at least within our
perception of time) what creates the
present, Papadopoulos’ drawings
depict details of scenes of reality
from the Greek neorealistic cinema
from the 50s and the 60s, a cultural
movement concerned with the
conditions of the reality of that
time, characterized by the urban city
and the lives of the common people.
These details from movie scenes are
small parts that create a whole from a particular scene from a
speciﬁc movie, from an era, from a
country that has its own history
that has developed into our present
reality. We look for fragments when
we try to understand the history of
our world. Grain by grain we patch
together the traces and create a
holistic picture of information.
Scetches of animals and daily scenes
on rock and soil are the traces old

civilizations left behind themselves,
and thus the way they communicate
with us in the present day - making
us aware of the fact that everything,
like the sand and the soil which
constitute the earth we are living on
- are just a lot of small parts that
hold together a whole.
With 5 solo exhibitions and participation in group shows in Greece as
well as abroad, Nikos Papadaopoulos’ drawings have quickly reached
recognition. He lives and works in
Athens.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Όπως ένας βοτανολόγος συλλέγει
τα ευρήματά του επιδιώκοντας με
εμμονή να αποκαλύψει νέους
κόσμους από το φυσικό
περιβάλλον μας, έτσι και τα
σχέδια του Γιαννακόπουλου
αποτελούν από μόνα τους έναν
λεπτομερή μικρόκοσμο που
αποπνέει την αίσθηση ενός
κεντήματος αποτελούμενου από
μικρές τελείες και γραμμές
μελανιού. Η συγκεκριμένη
μάλιστα επιλογή υλικού αφαιρεί
από τον καλλιτέχνη κάθε
δυνατότητα διαγραφής τυχόν
σφαλμάτων. Τα μεταφυσικά
πλάσματα των έργων του
τοποθετούνται με τρόπο που
θυμίζει αλληγορικά vanitas, με
μια συνεχή υπόμνηση memento
mori που παραπέμπει στη
ματαιοδοξία και το εφήμερο. Η
ομορφιά εν τέλει θα πεθάνει. Μια
επιστημονική αλήθεια που
προτιμούμε να απωθούμε από το
συνειδητό μας όσο το δυνατόν
περισσότερο. Ο Γιαννακόπουλος
εργάζεται με σχολαστικότητα και
λεπτομέρεια που παραπέμπει στα

πρώιμα χαρακτικά φυσιοδιφών,
όπου οι καλλιτέχνες εκείνης της
εποχής κατηγοριοποιούσαν το
περιβάλλον στην προσπάθειά τους
να κληροδοτήσουν όσο το δυνατόν
ρεαλιστικότερα σχέδια
συμβάλλοντας έτσι στο έργο, την
πρόοδο και τη γνώση των
μελλοντικών γενεών.
Ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος
γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης,
αλλά ζει και εργάζεται στην
Αθήνα. Το 2012 είχε την πρώτη
του ατομική έκθεση, αλλά
συμμετείχε για χρόνια σε ομαδικές
εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, τη
Στοκχόλμη και το Παρίσι.

LEONIDAS GIANNAKOPOULOS
Like botanists that line up their
discoveries, obsessed with unraveling new worlds from the natural
environment, Giannakopulos’
drawings are a microcosm of their
own, created as meticulous embroidery but with small dots and lines of
ink - where the artist’s choice of
material removes any possibility of
erasing mistakes along the way.
Metaphysical creatures are arranged
in compositions reminiscent of
symbolic vanitas, with a constant
presence of memento mori and
everything’s ephemeral condition.
All beauty will eventually die - a
scientiﬁc truth that we prefer to
keep away from our conscious mind
as much as possible. Giannakopoulos works with a level of detail in
character with early natural science
etchings, where the artists of that
time categorized our surroundings
in an attempt to leave drawings as

close to reality as possible for future
generations to continue to work
upon, learn from, develop and
admire.
Leonidas Giannakopoulos was born
in Chania, Crete, but lives and
works in Athens. In 2012 he had his
ﬁrst solo show, but has for years
participated in group exhibitions all
over Greece, as well as in Stockholm
and Paris.
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