
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δ. ΛΕΟΝΤΗ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΑΔΡΟΜΗ
 20 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018

Πινακοθήκη - Γλυπτοθήκη του Πολυχώρου Πολιτστικών Δραστηριοτήτων

Ωράριο λειτουργίας από 09:00 έως 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ    



Σκίτσο γυμνό
(χαρτί  - μολύβι)

Σκίτσο ανδρικό γυμνό
(χαρτί - μολύβι)

Προσχέδιο γυμνό
(χαρτί - μολύβι)

Σκίτσο
(χαρτί - μολύβι)

Σκίτσο γερανοί
(χαρτί  - μολύβι) Παγκόσμια Ειρήνη

(ορείχαλκος) 
1946-1949, Πάτρα

(ορείχαλκος)

Σκίτσο γερανοί
(χαρτί  - μολύβι)

Μελέτη - Γριούλα Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn, Μουσείο 
Πούσκιν, Μόσχα (λάδι – καμβάς)

Σχέδιο Ηγουμένου Μονής
Αναστάσεως Λουτρακίου

(χαρτί – μολύβι)

Ελιά
(λάδι - καμβάς)

Πατραϊκός κόλπος
(λάδι - καμβάς)

Φεγγαράδα στον Πατραϊκό κόλπο 
(λάδι - καμβάς)

Πορεία Α’
(λάδι - καμβάς)

Πορεία Β’
(λάδι - καμβάς) Ενότητα

(λάδι - καμβάς)

Ελιά
(λάδι - καμβάς)

Ελιά
(λάδι - καμβάς)

Δειλινό Πατραϊκού κόλπου
από την Αρόη

(λάδι - καμβάς)

Θάλασσα
(λάδι - καμβάς)



Πόρτα στη Σαμαριά
(λάδι - καμβάς)

Δειλινό
(λάδι - καμβάς)

Παναγιώτης Καρατζάς, Πάτρα 
(ορείχαλκος)

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
(ορείχαλκος)

Τσιγγάνα
(λάδι - καμβάς)

Γρηγόριος Μητροπολίτης Δέρκων, 
Ζουμπάτα Αχαΐας (ορείχαλκος)

Πορτρέτο
(χαρτί - μολύβι)

Σκίτσο
(χαρτί - μολύβι - μελάνι) Πορτρέτο

(χαρτί - μολύβι)

Σκίτσο
(χαρτί - μολύβι)

Γυμνό
(χαρτί - μολύβι)

Μέγας Αλέξανδρος, Μάχη της Ισσού, 
Τράπεζα Πειραιώς Θεσσαλονίκης 

(μίμηση ψηφιδωτού,
αδρανή υλικά - χρώμα)

Δειλινό
(λάδι - καμβάς)

Παγκόσμια Ειρήνη - λεπτομέρεια 
(ορείχαλκος)

Παγκόσμια Ειρήνη 
(ορείχαλκος)

Ελιά Α’
(λάδι - καμβάς)

Ελιά Β’
(λάδι - καμβάς)

Φεγγαράδα
(λάδι - καμβάς)

Γυμνό
(χαρτί - μολύβι

Σχέδιο Φιγούρα
(χαρτί - μολύβι)



Έχουμε την χαρά και την τιμή να φι-
λοξενούμε στην πόλη μας, στο πλαί-

σιο των εκδηλώσεων για τα εγκαίνια του 
νέου Πολυχώρου Πολιτιστικών Δραστη-
ριοτήτων Δήμου Ήλιδας, την αναδρομική 
έκθεση ενός από τους μεγαλύτερους 
σύγχρονους καλλιτέχνες τα χώρας μας, 
του γλύπτη Ευστάθιου Λεοντή.

Από την πρώτη στιγμή που προτάθηκε η έκθεση, χωρίς δεύτερη 
σκέψη και με μεγάλη χαρά αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε 
τους χώρους της πινακοθήκης και της γλυπτοθήκης, προκειμέ-
νου να παρακολουθήσει από κοντά το κοινό της περιοχής μας τα 
έργα του Ευστάθιου Λεοντή. 
 Ο Δήμος Ήλιδας και εγώ προσωπικά ευχαριστούμε από καρδιάς 
τον καλλιτέχνη για την ευγενική παραχώρηση των έργων του και 
για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα να παρουσιαστούν στη 
μεγάλη γιορτή της πόλης, αυτή των εγκαινίων του νέου Πολυ-
χώρου της κοιτίδας του πολιτισμού και τη διοργάνωση του 19ου 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ως γλύπτης σε μια αναδρομική 
θεώρηση όσων υλοποίησα στο 

χρονικό διάστημα 1980 – 2015, δια-
πιστώνω ότι η ακατάβλητη επιθυμία 
να αντικρίζω τον κόσμο μέσα από το 
πρίσμα της τέχνης ολοένα και περισ-
σότερο με αιχμαλωτίζει. 
Σε αυτή την πενθήμερη, 20 έως 24 

Σεπτέμβρη 2018, παρουσίαση ορισμένων μελετών και έργων 
μου επιδιώκω μέσω του συμπυκνωμένου λόγου της γλυπτι-
κής, την ευρύτατη θεώρηση της ζωγραφικής και την αυστηρή 
επιταγή της γραμμής του σχεδίου, να αντιληφθεί και ίσως κα-
τανοήσει ο παρατηρητής την άρρηκτη σχέση της νόησης, του 
στοχασμού και του λόγου με την εικόνα.
Η προσπάθεια να αποδοθεί ως εικόνα η ερμηνεία των φαινο-
μένων που αντιλαμβάνομαι, με οδηγεί στην επιδίωξη χρησι-
μοποίησης των μέσων της εικαστικής δραστηριότητας με έναν 
συνθετικό τρόπο που να αποκαλύπτει την αλήθεια, δηλαδή την 
ουσία των πραγμάτων και των γεγονότων. 
Εάν τα προαναφερόμενα προβληματίσουν έστω και έναν επι-
σκέπτη αυτής της έκθεσης, πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό επε-
τεύχθη χάριν στην ευγενέστατη και μεγάθυμη προσφορά της 
Δημοτικής αρχής του Δήμου Ήλιδας και όλων όσων συνέβαλαν 
για την επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας. 
Γι’ αυτό το λόγο εκφράζω προς όλους την βαθύτατη εκτίμησή 
μου.
 

Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ο γλύπτης        

Ευστάθιος Δ. Λεοντής

1953
Γεννήθηκε στην Πάτρα. 

1972
Τελείωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα. 

1978
Αναχώρησε για σπουδές στην ΕΣΣΔ και εγγράφεται στο προκαταρκτι-
κό τμήμα του Πανεπιστημίου του ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ της Μόσχας. 

1980
Κατόπιν εξετάσεων γίνεται δεκτός στο ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΛΛΙ-
ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Β. Ι. ΣΟΥΡΙΚΟΦ της ΜΟΣΧΑΣ στη σχολή ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ. 

1984-86
Επίσημη μελέτη (αντιγραφή) του πρωτότυπου έργου του Χ.Β.Ρ. Ρε-
μπράντ «πορτραίτο της γριούλας ή πορτραίτο της ζωής», στο ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «Α.Σ. ΠΟΥΣΚΙΝ» της Μόσχας. 

1985
Παράλληλη με το Ινστιτούτο ΣΟΥΡΙΚΟΦ παρακολούθηση Βυζαντινής 
Αγιογραφίας στο ΠΑΝΡΩΣΣΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΛΙ-
ΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ον. Ακαδημαϊκού Ι.Ε. ΓΚΡΑΜΠΑΡ». 

1986
Αποφοιτά από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΥΡΙΚΟΦ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ με τον τίτλο 
του «ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με ειδίκευση στην ΓΛΥΠΤΙΚΗ. 
Αναγνωρίζεται το πτυχίο του στην Ελλάδα, εγγράφεται στο Επιμελη-
τήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.), στο σύλλογο Ελλήνων 
γλυπτών και στην Ένωση Πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-
χνών. 

1987
Λαμβάνει μέρος στην Έκθεση για το στολισμό της Αθήνας με γλυπτά. 
Μέχρι σήμερα συμμετέχει σε πανελλήνιους δημόσιους καλλιτεχνι-
κούς διαγωνισμούς για φιλοτέχνηση Μνημείων σε Δημόσιους Χώ-
ρους και διακρίνεται με πρώτα, δεύτερα, τρίτα βραβεία και επαίνους. 

1993-95
Ολοκληρώνεται η μνημειακή σύνθεση DNA στο Πανεπιστήμιο της 
Πάτρας. 

1996-97
Φιλοτεχνεί την διακόσμηση του κεντρικού κτηρίου της τραπέζης 
Μακεδονίας – Θράκης (σημερινή ΠΕΙΡΑΙΩΣ) επί της οδού Εθνικής 
Αμύνης στη Θεσσαλονίκη και του Μουσείου Μουσικών Οργάνων επι 
της οδού Κατούνη 12-14 στην ίδια πόλη (χορηγία της τραπέζης Μα-
κεδονίας – Θράκης) 

1999-2010
Επί σειρά ετών στο Ε.Ε.Τ.Ε. εκλέγεται μέλος των επιτροπών κρίσεων 
και κατατάξεων, έφορος γλυπτικής και μέλος του .Δ.Σ του επιμελη-
τηρίου στο τμήμα γλυπτικής, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου 
Ελλήνων Γλυπτών. 

2007
Αποκαλυπτήρια του έφιππου ανδριάντα του Θεοδώρου Κολοκοτρώ-
νη στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας, τόπος γέννησης του «Γέρου του 
Μωριά». 

2009
Επιμέλεια του αγάλματος «Λαμπαδηδρόμος» του Αντιρρίου δίπλα 
στην γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. 

2011-17
Επιμέλεια του έφιππου ανδριάντα του Γ. Καραϊσκάκη που τοποθε-
τήθηκε στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας (τον Ιανουάριο 2018 
έγιναν τα αποκαλυπτήρια). 

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΡΟΜΗ»

Βιογραφικό Ευστάθιου Λεοντή


