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Art Rug Projects by Soutzoglou x Φίλιππος Θεοδωρίδης 

Thread Variations 

Soutzoglou Showrooms: Σκουφά 2, Κολωνάκι, Αθήνα 
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Εγκαίνια έκθεσης: 2 Δεκεμβρίου 2021, 5–9 μ.μ. 

Διάρκεια έκθεσης έως 19 Φεβρουαρίου, 2022 

 

Η Αrt Rug Projects by Soutzoglou με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση 

του εικαστικού Φίλιππου Θεοδωρίδη με τίτλο Thread Variations. Πρόκειται για την πρώτη 

από μία σειρά συνεργασιών με εικαστικούς και designers από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να φιλοτεχνήσουν νέα έργα, χρησιμοποιώντας 

το χειροποίητο χαλί ως μέσο δημιουργίας και έκφρασης. 

 

Η Ηλέκτρα Σουτζόγλου, ιδρύτρια της πρωτοβουλίας και συνιδιοκτήτρια τρίτης γενιάς της 

TEN Carpets by Soutzoglou, αναφέρει: 

 

«Η Art Rug Projects φέρνει μαζί το χειροποίητο χαλί και τα εικαστικά, συνυφαίνοντας τη 

σύγχρονη δημιουργικότητα με την παράδοση 120 χρόνων της οικογένειάς μας. Ανά τους 

αιώνες, το χαλί δεν υπήρξε μόνο χειροτεχνία, αλλά βρισκόταν σε στενό διάλογο με την 

τέχνη και τη δημιουργία γενικότερα. Η ταπητουργία είναι συνδεδεμένη με την παράδοση 

του παρελθόντος, ενώ η σύγχρονη τέχνη αποτελεί μία έκφραση του παρόντος. Ο 



συνδυασμός των δύο ανοίγει ένα ενδιαφέρον πεδίο για την εξερεύνηση καινοτόμων 

καλλιτεχνικών ιδεών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε συνεργασία μας είναι μια ευκαιρία για τους καλλιτέχνες να 

ανακαλύψουν ένα νέο μέσο, και μέσω αυτού να επεκτείνουν την πρακτική τους με νέους 

τρόπους. Για παράδειγμα, η συνεργασία μας με τον Φίλιππο Θεοδωρίδη προέκυψε μετά 

από μια επίσκεψη στο studio του: όταν είδα τους πίνακες και τα κεραμικά του από κοντά, 

διέκρινα αμέσως πώς θα μπορούσε το έργο του να μεταφραστεί σε χαλί. Τα χαλιά που 

προκύπτουν μέσα από αυτές τις συνεργασίες δεν αποτελούν απλώς χρηστικά αντικείμενα 

αλλά ολοκληρωμένα έργα τέχνης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα είτε ως limited editions είτε 

ως unique works.» 

 

Η ζωγραφική του Φίλιππου Θεοδωρίδη συνδυάζει επιρροές από αφηρημένο 

εξπρεσιονισμό και φορμαλισμό, με μία ιδιαίτερη ευαισθησία στη χειρονομία και τη 

στρωμάτωση του χρώματος στον καμβά. Τα τελευταία χρόνια, το έργο του αποκτά ολοένα 

και περισσότερη καθαρότητα στη φόρμα και ωριμότητα στη σύνθεση, επιτυγχάνοντας μία 

απλότητα που παραμένει εντούτοις πλούσια, ενώ παράλληλα συνομιλεί με την τάξη και τη 

σαφήνεια που χαρακτηρίζει τον μοντερνισμό. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει στοιχεία 

ρυθμικότητας, επανάληψης και μεταμόρφωσης, τα οποία δανείζεται από τον κόσμο της 

μουσικής, για την οποία ο καλλιτέχνης τρέφει ιδιαίτερη αγάπη. 

 

Για την έκθεση Thread Variations, ο Φίλιππος Θεοδωρίδης επιλέγει πέντε πρόσφατα 

ζωγραφικά του έργα, τα οποία αποτυπώνονται και «μεταφράζονται» σε ένα νέο μέσο, αυτό 

του χειροποίητου χαλιού. Tο κάθε έργο αποδίδεται σε μετάξι και μαλλί, υφασμένο στον 

αργαλειό κόμπο-κόμπο από έμπειρους τεχνίτες. Όπως και στη μουσική, όπου κάθε 

ερμηνεία του ίδιου έργου διαφέρει, έτσι και κάθε χειροποίητο χαλί διατηρεί την δική του 

μοναδικότητα, αποκαλύπτοντας νέους, συναρπαστικούς τρόπους ανάγνωσης και 

απόλαυσης, χάρη στη στιλπνότητα, την υφή και τις μοναδικές χρωματικές δυνατότητες 

που προσφέρει η υλικότητα και η χειροτεχνική λεπτομέρεια του χειροποίητου χαλιού. 

 

Η έκθεση παρουσιάζεται στα δύο showrooms του οίκου Σουτζόγλου. Δύο από τα πέντε 

έργα βρίσκονται στον πρώτο όροφο, ενώ τα άλλα τρία έργα εκτίθενται στην TEN Carpets 

στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου. 

 

Για την είσοδο στους δύο χώρους, είναι απαραίτητη η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή νόσησης από τον Covid-19 ή PCR / Rapid Test (48 ωρών), καθώς επίσης και 

η αστυνομική ταυτότητα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.  

 

Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1978. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο 

Λονδίνο (University of Surrey, Roehampton, 1999-2002) όπου σπούδασε Art for the 

Community και συνέχισε στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, στο εργαστήριο του 

Γιάννη Ψυχοπαίδη (2003-2008). Ως εικονογράφος έχει κερδίσει το Κρατικό Βραβείο 

Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά (Κώστας Πετρίδης «Η μαθητευόμενη 

ψυχούλα και ο κακός λύκος», εκδ. Μικρόκυκλος) το 2014, και ένα βραβείο ΕΒΓΕ για την 

εικονογράφηση διαφήμισης (Bold Ogilvy & Mather) το 2016. Έχει παρουσιάσει ατομικές 



εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

 

 

Η Art Rug Projects by Soutzoglou είναι το επιστέγασμα της εμπειρίας 120 χρόνων της 

οικογένειας Σουτζόγλου στην εμπορία και παραγωγή χειροποίητων χαλιών υψηλής 

αισθητικής αξίας και ποιότητας. To νέο αυτό project αποτελεί μια πρωτοβουλία της 

Ηλέκτρας Σουτζόγλου, η οποία εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 2019, μετά 

από μία δεκαετή σταδιοδρομία στον χώρο της σύγχρονης τέχνης σε ΗΠΑ και Βρετανία, 

κατά την οποία εργάστηκε στο Guggenheim, το MoMA, την David Zwirner Gallery και το 

Frieze Art Fair. Ως Global Head of VIP Relations στο Frieze, η Ηλέκτρα Σουτζόγλου ήταν 

υπεύθυνη για τον συντονισμό όλων των VIP τμημάτων των εκθέσεων του Frieze στο 

Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Το πάθος και η γνώση της για τη σύγχρονη 

τέχνη, μαζί με την αγάπη της για την παράδοση και την καινοτομία στον χώρο της 

ταπητουργίας, της έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία της Art Rug Projects το 2020. 

Μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Art Rug 

Projects γεφυρώνει τους παραδοσιακούς τρόπους ύφανσης με μια σύγχρονη προσέγγιση 

στην τέχνη. 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Ηλέκτρα Σουτζόγλου 
+30 6972800072 
electra@tencarpets.com 
 
+30 210 3607779 
+30 210 3613123 
info@tencarpets.com 
 
Website: www.tencarpets.com/artrugprojects 
Instagram: www.instagram.com/ten_carpets 
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