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SPECIAL THANKS TO / TEŞEKKÜRLER

Όλα  περνούν απ΄αυτήν…..

Συνδέει δυο ακτές δεμένες άρρηκτα μέσα στην ιστορία. 
Δυο ακτές χωρισμένες, σαν  δυο αδέρφια, από το γαλάζιο ρεύμα 
της θάλασσας.

Ένα ρεύμα που κατευθύνεται προς αυτές πότε με γλυκά, απαλά 
χάδια μιας στοργικής μητέρας  και πότε – πότε με δυνατούς και 
άγριους ανέμους παίρνοντας τη θέση μιας δεσποτικής μητριάς, 
η οποία μολαταύτα δεν κατάφερε ποτέ ως τώρα να γκρεμίσει τη 
ανθρώπινη αγάπη.

Όλα  περνούν απ΄αυτήν…..

Χάρη στην ειρήνη που υπάρχει σήμερα, άνθρωποι, θάλασσες, και 
ακτές παίρνουν ρόλο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό σ΄αυτόν 
τον δυναμικό κόσμο και συνδέονται με στενούς δεσμούς μέσω 
αυτής.

Ευχαριστούμε όλους αυτούς που είχαν την ιδέα και την καλή 
θέληση για την υλοποίηση αυτής της καλλιτεχνικής γέφυρας.
Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αποτέλεσαν άλλον ένα αρμό 
στη γέφυρα αυτή.

Εικαστικά, έργα ταπεινά, φτιαγμένα με μια νοσταλγία και μια αγάπη 
γι’ αυτήν.

EΛΛΗ ΦΙΛΙΔΗ

ΜΙΑ ΓΈΦΥΡΑ ΤΈΧΝΗΣ

Her şey geçer…

Karşılıklı iki kıyı görünmez bir köprü ile öylesine bağlıdır ki… 
Ben bu köprünün bir gün görünür olmasını hep diliyorum. 

İki kıyı mavi bir suyun ayırdığı iki kardeş gibi.

Bazen bir annenin şefkatli eli gibi okşayan bir deniz, 
bazen despot bir üvey annenin sert tokadı gibi esen rüzgarlar... 

Hiçbir şey insan sevgisini yok edememiştir.

Her şey geçer…

İnsanlar, kıyılar, acı tatlı anılar bu politik ekonomik tabloda yer 
almaya devam ederler. Barış eşi bulunmaz bir çiçek gibi korunur.

Bu barış köprüsünün ayakta durması için çalışan herkese teşekkür 
ediyoruz. Her iki kıyıdan bize katılanlarla birlikte bizde bu mütevazi 

sergimizle bu köprünün küçük bir parçası olduk.

ELİ FİLİDİS
Sergi Direktörü
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Γεννήθηκε στη Χίο καθώς η οικογένεια της μητέρας της καταγόταν από εκεί. 
Από τα παιδικά της χρόνια ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. Σπούδασε Εικαστικά 
στο Tμήμα Kαλών Tεχνών του Πανεπιστήμιου Buca της Σμύρνης και συνέχισε 
την καλλιτεχνική της εκπαίδευση για ένα χρόνο στη Σχολή Καλών Τεχνών 
“Ceruleum” στην Λοζάνη, όπου ασχολήθηκε με τη γλυπτική και την κεραμική. 
Επιστρέφοντας στη Σμύρνη, ανοίγει τη δική της γκαλερί.Σήμερα εργάζεται ως 
ξεναγός, εξειδικευμένη στις τέχνες στο Arkas Art Center ενώ παράλληλα συνεχίζει 
να ασχολείται με τη ζωγραφική και τη γλυπτική στο ατελιέ της.
Έχει κάνει εκθέσεις εντός Τουρκίας αλλά και στο εξωτερικό.

Anne tarafı Sakız, baba tarafı Yanyalıdır. Çocukluğunda yazlarını geçirdiği 
adanın etkisi resimlerinde fazlası ile vardır. Bu nostalji ve ada halkının sevgi 
dolu mütevaziliği, kendisinin hayat felsefesi olmuştur. Türkiye içinde ve 
dışında  ayrıca Sakız’da da bir çok kez eserlerini sergilemiştir. Kendi galeri 
ve atölyesinde uzun yıllar eğitimle de uğraşmış, 6 yıldır da Arkas Sanat 
Merkezi’nde sanat rehberliğini sürdürmektedir.

ΈΛΛΗ ΦΙΛΙΔΗ
Γεννήθηκε στη Σμύρνη. Ο παππούς και η γιαγιά του έχουν κρητική καταγωγή. 
Τελείωσε την καριέρα του ως Πολιτικός Μηχανικός και ως συνταξιούχος πια 
άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία. Εργάστηκε για τρία 
χρόνια σε εργαστήρια της Πινακοθήκης της Σμύρνης.Έχει κάνει πολλά σκίτσα με 
μολύβι,και πολλές δημιουργίες με ακρυλικά και λαδομπογιά. Το 2013 ξεκίνησε 
μαθήματα λιθογραφίας με την καλλιτέχνη Yildiz Sima και από τότε ειδικεύεται σε 
αυτόν τον κλάδο. Σήμερα συνεχίζει να εργάζεται στο προσωπικό του εργαστήρι.

ALI ULVI TUNALI

ELİ FİLİDİS
İzmir’de doğan Ali Ulvi Tunalı’nın anne ve baba tarafı Giritlidir. Ailesi resme 
olan düşkünlüğünü kabul etmeyince kariyerine inşaat mühendisi olarak devam 
eder. 2000 yılında resim eğitimine başlar. Yaşar Üniversitesi’nde grafik tasarım 
bölümüne devam eder. Daha sonra İzmir Resim Heykel Müzesi’nde atölye 
çalışmalarına başlar. O gün bugündür sulu boya, yağlıboya, akrilik ve daha sonra 
baskı resimde yoğunlaşmalar yapar. 2018 yılı boyuncada Mahmut Durmuş’un 
danışmanlığında kendi atölyesinde gravür çalışmalarına devam etmektedir. 
Kişisel ve karma sergilerinin sayısı 20’yi geçen sanatçının ilk yurtdışı sergisidir.

ALİ ULVİ TUNALI

Γεννήθηκε  στη Σμύρνη. Έχει καταγωγή, από τον πατέρα της, από τη Μυτιλήνη 
και από τη μητέρα της από Θεσσαλονίκη. Η αγάπη της για την τέχνη της έδωσε 
ώθηση προς τις σπουδές αυτές. Μετά την αποφοίτησή της από την Παιδαγωγική 
Σχολή του Πανεπιστημίου “Dokuz Eylül”, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ιδιωτικών 
μαθημάτων με θέμα την Τέχνη. Συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες και για 
τρία χρόνια μαθήτευσε στο πλάι της καλλιτέχνιδος Yildiz Sima. Λατρεύει να 
διδάσκει στα μικρά παιδιά την αγάπη για τη φύση και την ελεύθερη δημιουργία

HANDAN MOLVALI ERDIN

Baba tarafı Midillili, anne tarafı Selanikli olan sanatçı bir de İzmir’de doğunca 
deniz ve sanat çocukluğundan beri bir tutku olur onda. Sanat eğitimini 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra formasyon alır ve 
bugün çok başarılı adımlarla çocuk eğitiminde kariyerine devam eder. Özel 
anaokullarında küçük yaşlardaki çocukların kalbine sanat, yaratıcılık, sevgi 
ve coşkusunu aşılamaya özen gösteren sanatçı kendi atölyesinde resim ve 
seramik çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 10 kişisel sergi açan 
sanatçının ilk yurtdışı sergisidir.

HANDAN MOLVALI ERDİN 


