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“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up.” 

― Pablo Picasso  
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About the artist_________________________________ 

                                                              

    Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη η Μάγδα Κανδυλιάρη σπούδασε στο Τμήμα Τεχνών  Ήχου 

και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ασχολείται με τις εικαστικές τέχνες και το animation 

από το 2009 στο νησί της Κέρκυρας. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις καθώς και σε 

δύο προσωπικές στις οποίες μελετά ποικίλες τεχνικές σχεδίου και πειραματίζεται με 

διαφορετικά στυλ εικονογράφησης. Mε την αποφοίτησή της από το τμήμα των Τεχνών 

ξεκινάει την σταδιοδρομία της ως επαγγελματίας animator συμμετέχοντας σε φεστιβάλ ανά 

τον κόσμο με το μιούζικαλ animation της «Honeymoon». Σημαντικές στιγμές στο ξεκίνημά 

της αποτέλεσαν η συμμετοχή της στην  3rd Bienalle της Σαντορίνης, η παρουσίαση του 

ομαδικού project-performance «Ενάλια» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καθώς και η 

βράβευση της animation ταινίας της από το New York Jazz Festival της Νέας Υόρκης.  

    Σήμερα ζει στην Αθήνα και ασχολείται με την εικονογράφηση, το storyboard, τη 

σκηνοθεσία και παραγωγή animation και με την εικαστική επένδυση παραστάσεων και 

perfomances. 

 _____________________________________________________________________ 

 

 
 

Στοιχεία  Επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: +306939441833 

Mail: mcandiliari@gmail.com 

Website: http://magdacandiliari.art 

Facebook: https://www.facebook.com/magdacandiliariartpage/ 

Instagram: https://www.instagram.com/m_candycandy/ 

mailto:mcandiliari@gmail.com
http://magdacandiliari.art/
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Athens, Greece 

 
 
 
About the artist_________________________________ 
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η σχέση μου με το σχέδιο υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενικότερη μου αγάπη για την αφήγηση. Όπως ακριβώς μία 
αφήγηση έτσι και η δουλειά μου απαρτίζεται από συνδυασμό επιρροών και ερεθισμάτων εκτός της εικόνας.  

Θεματολογία 

Η πορεία μου στο σχέδιο ξεκίνησε και κινείται σε μεγάλο βαθμό γύρω από την γυναικεία φιγούρα. Είτε με άμεσο τρόπο και 

ρεαλιστικό είτε με συμβολισμούς, η γυναικεία παρουσία είναι πολύ συχνά η αφορμή για ένα έργο. Η αφήγηση που την 

περιβάλλει, ως επί το πλείστον θίγει προβληματισμούς και ερμηνείες γύρω από την ομορφιά, τη σεξουαλικότητα, την 

δυσκολία διαχείρισης της λαγνείας, τόσο από την σκοπιά της γυναίκας, όσο και από το περιβάλλον της.  

 

Αφηγηματικό Πλαίσιο 

Η αγάπη για αυτήν την θεματολογία σε συνδυασμό με την εξέλιξη του μέσου έκφρασης από το στατικό, στο κινούμενο 

(traditional animation) έφερε την ανάγκη να πλαισιωθεί η δουλειά αυτή σε χρόνους, τόπους, μουσικές, χρονικές περιόδους, 

τάσεις και αισθητικές που θα συμπλήρωναν την αφήγηση. Εκεί ξεκινάν να υπεισέρχονται οι επιρροές από τα σχέδια των Pin-

Up Girls, οι μουσικές της τζαζ, η Αμερική του ’30.. στοιχεία που όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο έντονα κοινή 

αναφορά στα έργα μεταξύ τους.  

 

Στατικά και κινούμενα. 

Έχοντας πια μία σαφή τροχιά στην οποία κινούνται τα έργα, η ανάγκη για εξέλιξη του σχεδίου μου και των τεχνικών που 

κατανοώ και μπορώ να εκφραστώ κάνει το στατικό σχέδιο να εξελίσσεται σε κινούμενο, χρησιμοποιώντας τη πιο 

παραδοσιακή μορφή εμψύχωσης των έργων. Πολλαπλά σχέδια καταγράφουν τις φιγούρες καρέ-καρέ, δίνοντας έμφαση στην 

εκφραστικότητα του line of action των ηρώων. Με αυτό τον τρόπο η βαρύτητα πέφτει στην γλώσσα του σώματος και 

μελετάται η περιγραφική της δύναμη. Σε πολλά έργα μάλιστα το ίδιο το στοίχημα είναι η ιστορία να αποτυπωθεί 

αποκλειστικά από τη φιγούρα, χωρίς να την προδώσουν χαρακτηριστικά και μορφασμοί του προσώπου, με αποτέλεσμα οι 

ήρωες να είναι απρόσωποι. 

 

Το κριτήριο της Μουσικής. 

Η έκβαση της πορείας μου συμπίπτει με την επιθυμία μου να καταγράφεται με κάποιο τρόπο και η μουσικότητα που 

συνοδεύει τον τρόπο δουλειάς μου. Πρόκειται για ένα κομμάτι αναπόσπαστο τόσο από την δουλειά όσο και από την 

καθημερινότητα μου, αλλά και άμεσα συνδεδεμένο με τη θεματολογία μου. Έτσι η μετεξέλιξη της ζωγραφικής στο animation 

εξυπηρετεί την ανάγκη για μία πιο ολοκληρωμένη έκφραση της κάθε αφήγησης, ενώ η τεχνική εξασφαλίζει ότι η δουλειά μου 

δεν απομακρύνεται από το βασικό μου μέσο έκφρασης που είναι το σχέδιο. 

 

Χώρος για εξέλιξη 

Από εκεί και έπειτα, και αφού έχει λυθεί πια το ζήτημα του καταλληλότερου μέσου έκφρασης, το στοίχημα που τίθεται κάθε 

φορά είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση της ιστορίας μου. Αυτό διακυβεύεται με τις επιλογές και τις λύσεις αισθητικές και 

τεχνικές που έχουν κάθε φορά, σε κάθε ιδέα, χώρο να δοκιμάζονται, να αλλάζουν και να εξελίσσονται.  

 

© Μάγδα Κανδυλιάρη 2018. 
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                  Heatwave, Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  200 x 207 cm 

        

  
Alice in Wonderland, Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγεθος  70 x 35 cm 
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Places Around the World Collection. 

 Prints(Εκτύπωση σε καμβά)   / -Mixed media επένδυση με χρώμα (κατά παραγγελία) 

 

  

        1. Amsterdam,   μέγιστο μέγεθος 80 x 113 cm                     2. Boston, μέγιστο μέγεθος 80 x 120 cm 

   

           3 Corfu,  μέγιστο μέγεθος 80 x 120 cm                                  4 Warsow,  μέγιστο μέγεθος 80 x 113 cm 

 

Collection continues to next page 
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         5.Talin   μέγιστο μέγεθος 80 x 113 cm                                  6. Corfu , μέγιστο μέγεθος 70 x 43 

                           

                                                                       7. Corfu, μέγιστο μέγεθος 70 x 40 

                      

                                                                        8. Sicily, μέγιστο μέγεθος 70 x 43 

End of collection 
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Innocence of Will. Mixed Media (Κάρβουνο και ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  75 x 112 cm 

 

 

                                  
                   Jazz Men. Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  80 x 50 cm  
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                                        Piano Man. Ακρυλικό, μέγεθος  80 x 50 cm 
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                                        Piano Man. Print,μέγιστο μέγεθος  100 x 100 cm 

                  
                                          Α Study on Guasco. Print,μέγιστο μέγεθος  100 x 141 cm                                     
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                     Reminisce. Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  70 x 104 cm 

 

  
              Reminisce. Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  70 x 100 cm 
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                       Vinegar n Salt. Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  80 x 80 cm 

 

 

 

                          Mae. Mixed Media (watercolor σε print),  μέγιστο μέγεθος  110x 54 cm 
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Tilogy- Music Men  Make 

 

 

 Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος 80 x 113 cm      
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            Heart as black as night. Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  70x 60 cm   

 

                              
                              La femme. Κατόπιν Παραγγελίας- Μολύβι, Κάρβουνο Ακρυλικό 
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           Levander night. Mixed Media (ακρυλικό σε print),  μέγιστο μέγεθος  110 x  57 cm   

 

  

 

                                                        Acrylics, less than 30 cm 

 


