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A collection of artworks researching the feminine nature and 
form and the wide range of female beauty examined through 

different cultures and lifestyles. 

The romantic, the mysterious, the bohemian, 
 the immortal and the vulnerable. All those elements of the 

free spirited woman as depicted in Visual Arts. 
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“To be a muse is to be a wonder in someone else's eyes, 
flaws and all.” 
― L.H. Cosway



INTRODUCTION 

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. 

 
My relationship with drawing has always been inseparably 
linked with my general fascination for narration. Likewise a 
narration structure, my art is stimulated by various influences 
apart from the visual aspect.
 



ARTIST STATEMENT 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 



«The narration around each of them usually broaches examinations and 
different reflections on beauty, sexuality and the struggle of lust control both 

by the individual itself, as well as her environment.» 

            Θεματολογία
Η πορεία μου στο σχέδιο ξεκίνησε 
και κινείται σε μεγάλο βαθμό 
γύρω από την γυναικεία φιγούρα. 
Ε ί τ ε μ ε άμ ε σ ο τρόπο κα ι 
ρεαλιστικό είτε με συμβολισμούς, 
η γυναικεία παρουσία είναι πολύ 
συχνά η αφορμή για ένα έργο. 

Range of Topic  
My illustrations, in most cases, revolve around themes 
concerning the woman figure. Whether in a direct, realistic 

way or through symbolism, the feminine nature is the main 
protagonist of most paintings 



 Η αφ ή γ η σ η π ο υ τ η ν  
π ερ ι βάλλ ε ι , ως ε π ί το 
π λ ε ί σ τ ο ν θ ί γ ε ι 
π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ύ ς κ α ι 
ερμηνείες γύρω από την 
ομορφιά, τη σεξουαλικότητα, 
την δυσκολία διαχείρισης της 
λαγνείας , τόσο από την 
σκοπιά της γυναίκας, όσο και 
από το περιβάλλον της.  

The narration around each of them usually broaches 
examinations and different reflections on beauty, sexuality 
and the struggle of lust control both by the individual itself, 
as well as her environment.

 





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.  

Narrative context 
The love for this particular theme combined with the 
evolution of the expressive medium from static to animated, 







brought up the need for each story to be accumulated in 
historical time and placement, in artistic visual and musical 
movements and aesthetics, all in order to contribute to the 
general atmosphere and attitude of chosen narration. That’s 
when elements, such as the impact of the “Pin-Up Girl” 
drawing style, the America of the 1930s and the influence of 
jazz, started to enlarge upon my illustrations and animated 

experiments. 
 
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.



Static and animated 
After settling down on a steady path of 
expression that my work ranges around, 
the need   came up for proceeding to the 
next level and turning the static narration 
into an animated one, using the most 
traditional means of animation. Multiple 
illustrations record figures   frame by 
frame, emphasizing in the expression of 
their line of action. In this way the most 
attention is given to body language, 
while I study the power of its descriptive 
nature.
In fact in many cases, the main purpose 
is to tell the whole story only using the 
figure, without assigning any face 
attributes, characteristics or exaggerated 
face expressions to the character, resulting in faceless 
heroes. 
 



 
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.

Music Aspect 
My way of growing as 
an artist collides with 
m y d e s i r e t o 
incorporate in some 
way the musicality 
that rounds my way of 
working out. It is an 
inseparable part of my 
da i ly pro fess iona l 
routine, as well as my 
range of topic and 
aesthetic. In that way, 
the evolution of my 
i l l u s t r a t i o n s t o 
animations serves the 
need for a more well-
rounded expression of 
each narration, while 
t h e m e d i u m o f 
a n i m a t i o n i t s e l f 
secures the basic 
form of my work which 
is visual.

 
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. 

Room to grow  
Furthermore, having resolved the matter of the most suitable 
medium of expression, the only goal left is telling, each and 
every time, a perfect story. The battle among the right artistic 
choices, expressive solutions and techniques have a shot to 
be tested, improved and grown each time, for each idea and 
each story waiting to be told.

 

© Μάγδα Κανδυλιάρη 2020.



 ARTIST BIO 

 

Born in Thessaloniki Magda Candiliari studied Αudio-Visual arts at 
Ionian University. She has worked as a radio producer, an 
illustrator and an animator since 2009 in Corfu Island. Participated 
in three academic exhibitions and two  personal, titled “Places we 
‘ve been, people we ‘ve met” and  “A Walk Around the island” 
studying the diversities of urban sketching and comic. A recent 
graduate of her department debuted her career as a professional 
animator entering festivals all over the world with her musical 
animation, titled “The Honeymoon”. She also participated in 
Bienalle of Santorini as an illustrator, and worked in theatre and 
dance perfomances in the field of stage setting, graphic design 
and animation.
---------------------------------------------------------------------------------
Γεννημένη στην Θεσσαλονίκη η Μάγδα Κανδυλιάρη 
σπούδασε στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Δουλεύει σαν ραδιοφωνική παραγωγός και 
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 σχεδίουκαι πειραματίζεται με διαφορετικά 
στυλ εικονογράφησης. Με 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». Ακόμα 
σημαντικό βήμα για την αφετηρία της πορείας της 
αποτέλεσαι η συμμετοχή των έργων της στην  Bienalle της 
Σαντορίνης, ενώ ακόμα ασχολείται με την εικαστική 
επένδυση παραστάσεων, perfomances, ως προς την 
σκηνοθεσία και το animation.
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