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Art Rug Projects by Soutzoglou x Bea Bonafini 

A Monstrous Fruit 
Setareh Gallery, Βερολίνο 
 
A Monstrous Fruit είναι η πρώτη ατομική έκθεση της Bea Bonafini στην Γερμανία 
και η δεύτερη συνεργασία με καλλιτέχνες της Art Rug Projects. 
 
 

 
 
Για την έκθεση αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα στην Setareh Gallery στο Βερολίνο, η 
Bea πειραματίζεται με νέες διεπιστημονικές τεχνικές, τις οποίες ανέπτυξε ώστε 
να πετύχει ένα λαβυρινθικό σύνολο νέας δουλειάς, στο οποίο συγκαταλέγονται 
ανάγλυφοι ζωγραφικοί πίνακες σε φελλό, hand-tufted χαλιά τοίχου και pastel 
σχέδια ζωγραφικής. Η χυμώδης εικόνα που αναδύεται παρασύρει τον θεατή σε ένα 
δαιδαλώδες μονοπάτι που άλλοτε είναι οικείο και άλλοτε είναι αχαρτογράφητο. Η 
δουλειά A Monstrous Fruit που ορισμένες φορές αρθρώνεται με ανατομική 
ακρίβεια, ενω σε άλλες με εκρηκτική συναισθηματική φόρτιση, είναι η 
αντανάκλαση των συναισθημάτων του καλλιτέχνη πάνω στον φυσικό και 
πνευματικό περιορισμό του κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος  πένθους 
και περισυλλογής, καθώς και επανεφευρετικότητας. 
 



ART RUG PROJECTS x ΒEA BONAFINI 
Alluvial και Plinian Fire  

 
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ταπισερί και χαλιά της Bea Bonafini, είχε σαν 
αποτέλεσμα την συνεργασία της με την Art Rug Projects by Soutzoglou, έργα των 
οποίων είναι τα χαλιά τοίχου Alluvial και Plinial Fire. Ο πειραματισμός μετάβασης 
της υλικότητας από απαλά pastel σχέδια ζωγραφικής, σε μεγάλης κλίμακας 
υφαντουργικά έργα, σηματοδοτεί μία νέα κατεύθυνση στην πρακτική του 
καλλιτέχνη. Και τα δύο χαλιά είναι hand-tufted με bamboo silk, έχουν πέλος με 
διαφορετικά ύψη και διαθέτουν αυλακώσεις ώστε να είναι ανάγλυφα. Τελικά 
είναι ένας συνδυασμός των εμπνεύσεων του καλλιτέχνη και των τεχνικών 
δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνική της ύφανσης hand tufting. 
 
Bea Bonafini (1990, Βόννη, Γερμανία) ζεί και εργάζεται μεταξύ Λονδίνου, Ρώμης 
και Παρισιού. Το 2014 πήρε το Bachelor of Fine Arts από το Slade School of Fine 
Art και το 2016 το Master of Fine Arts στη ζωγραφική από το Royal College of Art 
του Λονδίνου. Η δουλειά της Bonafini επεκτείνει τις δυνατότητες της 
ζωγραφικής, των χαλιών τοίχου και της γλυπτικής, καθώς επίσης και της 
διαδραστικής σχέσης τους. Η διεπιστημονικότητά της αντλεί από ονειρικά 
οράματα, επικαλύπτοντας προσωπικές και αρχαίες μυθολογίες. 
 
Η Bea έχει πάρει υποτροφία από το Abbey Scholarship, British School at Rome 
(BSR), Italy, 2019-2021, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.. έχει λάβει πολλά 
βραβεία και residencies περιλαμβανομένων και των La Berlugane-Maleki 
Residency and Commission, Beaulieu-sur-Mer, France, 2019; FIBRA Artist 
Residency, Colombia, επιμέλεια και συμπαραγωγή με την Mia Pfeifer, 2018; the 
Villa Lena Residency, Tuscany, Italy, 2016, και πολλές άλλες.  
 

Art Rug Projects 

 
Το Art Rug Projects εγκαινιάσθηκε από την Ηλέκτρα Σουτζόγλου, γεφυρώνοντας 
την 120 έτη οικογενειακή εμπειρία στα χειροποίητα χαλιά και το πνευματικό της 
υπόβαθρο στη σύγχρονη τέχνη. Οι συνεργασίες αυτές προσφέρουν στους 
σύγχρονους καλλιτέχνες την δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα νέο μέσο και μία 
καινούργια τεχνική για τη δημιουργία υφαντουργικών έργων τέχνης, 
διευρύνοντας έτσι τις πρακτικές τους μέσω νέων μεθόδων. Η ταπητουργία είναι 
δεμένη με την παράδοση του παρελθόντος, ενώ η σύγχρονη τέχνη είναι μία 
έκφραση του παρόντος. Με γνώμονα τις πανάρχαιες παραδόσεις αλλά με το 
βλέμμα στο μπροστά, η  Art Rug Projects «υφαίνει» κληρονομιά, ιστορία και 
βιοτεχνικές πρακτικές με την σύγχρονη τέχνη. 
  

Πληροφορίες για την έκθεση 
A Monstrous Fruit  
Έναρξη 10 Φεβρουαρίου, 2022 
11 Φεβρουαρίου – 10 Μαρτίου, 2022 
Setareh Gallery, Βερολίνο 
SchönebergerUfer 71, 10785 Βερολίνο, Γερμανία 


