
Προσωπική ζωγραφική γλώσσα, ήρεμα και γαλήνια τοπία. Η μικρογραφική διάθεση και καθαρότη-

τα, τα ζεστά πλούσια χρώματα και η απουσία μορφικών στοιχείων τονίζουν την αρχιτεκτονική σύνθε-

ση. Το τοπίο αναδεικνύεται και παράλληλα προβάλλει την εκφραστική δυνατότητα του δημιουργού.  

Η φανταστική απόδοση των σπιτιών και τα έντονα χρώματα μετατρέπουν τα τοπία σε μαγικά. Ευφά-

νταστα μέρη που όπως ο δρόμος που μικραίνει στο βάθος, ξέρουν να παρασύρουν το θεατή.  Η 

σιγή των έργων χωρίς την ανθρώπινη παρουσία είναι ταυτόχρονα το εισιτήριο στον ονειρικό κόσμο, 

αυτό που αποζητάμε...

Το χρώμα οριοθετεί και ερμηνεύει το χώρο, η έντονη χρωματική παλέτα κάνει την έκφραση του 

καλλιτέχνη να προβάλλει πανίσχυρη. Ένας θαυμάσιος κόσμος που ξεχειλίζει από ηρεμία, παραμυ-

θένιος, μικροσκοπικός, τέλειος, άφθαρτος και ζηλευτός.

Συνεργασία χρωματικών τόνων, ελευθερία και άνεση στην τοποθέτηση στο χώρο σηματοδοτούν την 

συνθετική ασφάλεια και προκαλούν μια συναισθηματική ζεστασιά.  Η έλλειψη οιαδήποτε συνθετι-

κού φόντου, η απουσία γης-ουρανού σαν στατική ακινησία βοηθά τον θεατή να μην καθυστερεί σε 

λεπτομέρειες, η κάθε αρχιτεκτονική σύνθεση προτάσσεται μπροστά και κυριαρχεί στη ζωγραφική 

επιφάνεια.

Η πλούσια χρωματική δόνηση αναδεικνύει αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες με μια διακοσμητική αίσθη-

ση. Αναμφίβολα, είναι μια σαφής προσωπική διατύπωση του καλλιτέχνη που μιμείται την ακρίβεια 

της παρατήρησης για να αποδώσει φανταστικά τοπία, σαν από παραμύθι.

Γκάμπριελ Γκράμα (Gabriel Grama).  Γεννημένος το  1976  στη Ρουμανία και έχοντας από παιδί 
κλίση στις καλές τέχνες, ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών τις καλλιτεχνικές του σπουδές φοιτώντας γλυπτική 
και σχέδιο στο Καλλιτεχνικό Λύκειο “Victor Brauner” της Ρουμανίας για 4 χρόνια.  Σπούδασε Γλυπτική 
και έχει πτυχίο με άριστα από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών “George Enescu” της Ρουμανίας.  Είναι 
μέλος του ΕΕΤΕ (Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας) και μέλος της “International Association 
of Arts” (Unesco).  Τα τελευταία 16 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως ζωγράφος, γλύπτης, δι-
ακοσμητής και καθηγητής εικαστικών στη δημόσια εκπαίδευση και σε εργαστήρια καλών τεχνών.  Το 
αστείρευτο ταλέντο του βρίσκει έκφραση μέσα από τη γλυπτική και τη ζωγραφική μέχρι την βυζαντινή 
αγιογραφία και τα frescoes.  Έργα του έχει εκθέσει σε ατομικές και ομαδικές Εκθέσεις και Συμπόσια στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τελευταία στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα” και τίτλο “Σύγχρονος πρω-
τογονισμός”. Ορειχάλκινο γλυπτό του με τίτλο “Ανάβαση”  δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 80 
χρόνων της  ΟΦΟΕΣΕ (Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας).

Gabriel Grama
Αρχιτεκτονικά περάσματα

Gabriel Grama
www.gabrielgrama.com
artist@gabrielgrama.com
+30 693-742.7747

www.grecotelpallasathena.com


