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Ερμηνεύοντας τα όνειρα σαν διηγήσεις, μοναδικές κωδικοποιημένες αφηγήσεις η ζωγρἀφος Λίλα Κουφοπούλου 

εντρύφησε δημιουργικά στον υπέροχο αόρατο κόσμο του υποσυνείδητου, αποτυπώνοντας τις εικόνες του με 
εξαιρετική χρωματική διηγηματικότητα και συναισθηματική γλυκύτητα. 
Τα όνειρα, οι αλληγορίες, τα φανταστικά θέματα αποτυπωμένα σαν θεατρικές σκηνές, προβάλλουν αριστοτεχνικά 
τις εκφάνσεις της ψυχής της μέσα από τίτλους όπως: Η εμφάνιση Νέων Συναισθημάτων, Ο Στρόβιλος της Χαράς, Η 
Καρδιά που Θεραπεύεται, Το κύμα του Ονείρου, Τα φτερά του Αγγέλου, Αγάπη & Χάρις, Προβλέποντας το Μέλλον, 
Ψάρι έξω από γνώριμα νερά,  Πυροτεχνήματα ... 
Όταν μια ψυχή μιλά, τίποτε δεν είναι ακατανόητο και ξένο. Και εύστοχα ο τίτλος της Έκθεσης, Dream Stories - 
Ιστορίες Ονείρων, αναδεικνύει την κατάδυση στα μύχια του εσωτερικού κόσμου του καθενός, που σαν άλλη 
σκαπάνη μπορεί να ερμηνεύσει τον αόρατο αυτό κόσμο και να αυτο-εξελίξει τον καθένα, απελευθερώνοντας το 
φόβο, κάθε τι αρνητικό και ολοκληρώνοντας τον άνθρωπο στη μέθεξη με το είναι του. 
Σαν άλλη Πυθία η καλλιτέχνης εμπνευσμένη από τα όνειρά της τα διατυπώνει ζωγραφικά σε μεγάλες διαστάσεις 
και με αφηρημένο τρόπο, σαν μια άλλη εικονογράφηση του υπερβατικού. Η κινητικότητα των σχημάτων μοιάζει 
αέναη και υπηρετείται από τα ακαθόριστα συχνά καμπύλα σχήματα και μια αίσθηση απαλού αέρα που τα 
παρασύρει ή αναδεικνύει. Τα ζεστά χρώματα κυριαρχούν στο μαλακό γαλάζιο φόντο, ο αόρατος ονειρικός κόσμος 
μαρτυρά εσωτερικότητα, αθωότητα, η έλλειψη πλαστικότητας χαρίζει μια πιο χαλαρή σύνθεση και προοδευτική 
επικράτηση της πλούσιας χρωματικής παλέτας. 
Περιδιαβείτε ανάμεσα στα έργα της ζωγράφου και γνωρίστε την προσωπική της καλλιτεχνική γλώσσα, η αίσθηση 
μιας εσωτερικής γαλήνης και γλυκιάς ισορροπίας θα σας κερδίσει!  
 

 
 

Η Λίλα Κουφοπούλου, γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε Ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και 
είναι κάτοχος Master of Fine Arts in Video Art από το Πανεπιστήμιο TUFTS & τη Σχολή του Μουσείου Καλών Τεχνών 
της Βοστόνης. Το 1992, η διατριβή της εγκαινίασε το τμήμα των Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας στα ανωτέρω 
Πανεπιστήμια. 
Το έργο της "ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ - Χάος & Ψυχή, Παιχνίδια Ψυχής, Όνειρα" εστιάζει πάνω στο ταξίδι της ψυχής 
και τη μεταμόρφωση της ζωής μιας γυναίκας, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής της μέσω των δύσκολων 
εμπειριών της ζωής, την χαρά να ζει κανείς ξανά σαν παιδί και την αξία του να μπορείς να ονειρεύεσαι.  Είναι 
διεθνής καλλιτέχνης, με έργα της να βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και να πωλούνται σε μεγάλες 
γκαλερί του εξωτερικού. 
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