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Η Χριστίνα Λάππα ζωγραφίζει με πάθος θέματα εμπνευσμένα από την πατρίδα της την Βενεζουέλα.
Πιο δημιουργική από ποτέ, μέσα στην ζοφερή πραγματικότητα της πανδημίας φιλοτέχνησε 120
νέα έργα, στιγμιότυπα της καθημερινότητας.
Με μέσα της τα ακρυλικά, τη σπάτουλα και το πινέλο μεταφέρει στον καμβά μία έκρηξη χρωμάτων
με κεντρικό της θέμα τον παπαγάλο, αυτό το ευφάνταστο πουλί που όλοι αγαπούν στην Λατινική
Αμερική.
Κάποιες φορές δουλεύει πρώτα το χρώμα και ύστερα περνάει στο σχέδιο και άλλες φορές κάνει
το αντίστροφο. Πάντα, όμως, είναι επηρεασμένη από τα ερεθίσματα της καθημερινότητας: μια
καλή ή κακή είδηση, μια ευγενική χειρονομία, μια τρυφερή σκηνή, μια έντονα συναισθηματικά
φορτισμένη στιγμή.
Η αυθόρμητη και ελεύθερη χειρονομία της δίνει έργα εξπρεσιονιστικά - σχεδόν αφαιρετικά- που
εκφράζουν το συναίσθημα και την ιδιαίτερη οπτική της.
Ο παπαγάλος πάντα υπήρχε στην θεματολογία της Λάππα, όμως με την πρακτική της ”σειράς”
διαμορφώνει πλέον ”πορτρέτα” του συγκεκριμένου πτηνού εκφράζοντας κι από ένα διαφορετικό
συναίσθημα.
Πότε με το κεφάλι ψηλά και πότε με το βλέμμα χαμηλωμένο, ο παπαγάλος της εκφράζει άλλοτε
συστολή, θλίψη και τρόμο και άλλοτε εξυπνάδα, τσαχπινια, αγάπη, αισιοδοξία και τρυφερότητα.
Η Χριστίνα Λάππα ξέρει να χειρίζεται πολύ καλά το χρώμα κάνοντας μια ζωγραφική περισσότερο
ενστικτώδη, με αποτέλεσμα να αποτυπώνει την ελευθερία που συμβολίζουν τα πουλιά με το
πέταγμα τους.
Αποφεύγει την σκέψη και δημιουργεί μόνο με βάση την αυθόρμητη κίνηση της στιγμής.
Ο παπαγάλος της εκφράζει, όπως θα μπορούσε και ενας άνθρωπος, ατόφιο το συναίσθημα και
η πανδαισία των χρωμάτων αρκεί για να συγκινήσει τον θεατή και να τον προτρέψει να πετάξει.
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Christina Lappa passionately paints topics inspired by her home country, Venezuela. More creative than ever, in the grim reality of the pandemic, she created 120 new paintings that are snapshots of the everyday life.
With her drawing tools: acrylics, spatulas and paintbrush, she transfers to the canvas a color explosion, the main theme being a parrot, this incredible bird that is wildly loved in Latin America.
Sometimes, she begins her work by coloring and later on start drawing and some other times,
vice versa. She, however, is always being inspired by the everyday life: good or bad news, a kind
gesture, a scene of tenderness or of overwhelming emotion.
The spontaneous and unplanned gesture is what creates her expressionistic paintings, -nearly
abstract- that convey her emotions and individual viewpoint.
The parrot has always been part of Lappa’s subject matters, but with the practice of the “series”,
she now forms “portraits” of that particular bird, conveying yet another different emotion every
time.
Sometimes with its head high and others with its its gaze low, the parrot either conveys timidity,
distress and fear or intelligence, confidence, love, optimism and tenderness.
Christina Lappa knows how to handle the colors, drawing more instinctively and it results to her
capturing the freedom that symbolizes the bird’s flying.
She abstains from thinking and draws solely based on the spontaneity of the moment.
The parrot for her expresses, just like a human, solid emotion and the feast of the colors is all it
takes to move the observer and incite him to fly.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΠΠΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βενεζουέλα, απ’ όπου και τα περισσότερα έργα της είναι
εμπνευσμένα. Σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στις εφαρμοσμένες τέχνες στο CENP στην Μαδρίτη. Ολοκλήρωσε σεμινάριο στο Sotheby’s Institute of Art με αντικείμενο “Ιστορία της Τέχνης.” Παράλληλα με την ζωγραφική ασχολείται με
την αρχιτεκτονική και την διακόσμηση κατοικιών, επαγγελματικών χωρών και ξενοδοχείων.
Η τέχνη της χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και αντιθέσεις. Τα έργα της αποπνέουν φως,
κίνηση και μια συνεχή εναλλαγή που προσελκύουν το μάτι του θεατή. Οι πολύχρωμοι παραστατικοί
παπαγάλοι δημιουργούν μια οπτική πανδαισία χρωμάτων στον χώρο. Οι αέρινες ψιλόλιγνες
επαναλαμβανόμενες γυναίκειες φιγούρες με τις σκιές τους και οι μυστηριώδεις συνδυασμοί
θεμάτων και χρωμάτων προσφέρουν μια μοναδική προσωπικότητα σε κάθε έργο.
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τέχνης, σε γκαλερί και μουσεία
σε όλο τον κόσμο. THESSALONIKI, ATHENS, FLORENCE, VENICE, ROME, MILAN, MANTOVA,
PARIS, LONDON, MADRID, BARCELONA, MARBELLA, MOROCCO, MOSCOW, DUBAI, TOKYO,
SINGARORE, FORT LAUDERDALE, NEW YORK, MIAMI,… λαμβάνοντας βραβεία και διακρίσεις:
Firence, International Prize Velazquez
MEAM Barcelona, International Prize of Nations
Scuola della Misericordia Venice, International Prize Giulio Cesare
Velli Palace Rome, International Prize Leonardo Da Vinci
Borghese Palace Florence, Master of Contemporary Art
NTFA Miami, e.t.c.
Τέλος είναι ιδιοκτήτρια δυο γκαλερί στα ξενοδοχεία 5 αστέρων Blue Lagoon Princess και Blue
Lagoon Palace και στα οποία είχε αναλάβει την εσωτερική μελέτη, διακόσμηση και επιμέλεια των
έργων τέχνης.

CHRISTINA LAPPA
Christina Lappa was born in Venezuela, thus most of her paintings are inspired from her birthplace. She studied interior design and did postgraduate studies in applied arts at CENP in Madrid / Spain (1988-1993). She completed intensive Art History from Sotheby’s Institute of Art.
Since 1994 lives in Greece, where she works as an artist and interior designer of houses, commercial areas and hotels.
Her art is characterised by bright colors and contrasts. Her works exude light, mobility and a
constant switching that attracts the viewer’s eye. The figurative colorful parrots create a rich
visual experience in the space. The repeated balletic female figures with their shadows in conjunction with the mysterious combinations of themes and color schemes offer a unique personality to each artwork.
She is looking forward to share her art with the world through her participation in group or solo
exhibitions in art fairs, galleries and museums in THESSALONIKI, ATHENS, FLORENCE, VENICE,
ROME, MILAN, MANTOVA, PARIS, LONDON, MADRID, BARCELONA, MARBELLA, MOROCCO,
MOSCOW, DUBAI, TOKYO, SINGAPORE, FORT LAUNDERDALE, NEW YORK, MIAMI,... receiving
recognitions and awards:
International Prize Velazquez / MEAM Barcelona
International Prize of Nations / Scuola Grande della Misericordia Venice
International Prize Giulio Cesare / Velli Palace Rome
International Prize Leonardo Da Vinci / Borghese Palace Florence
Master of International Contemporary Art / NTFA Miami, e.t.c.
Finally she owns two galleries in the Blue Lagoon Princess and Blue Lagoon Palace five-stars
hotels, of which she had undertaken the interior design, decoration and curation of the works
of art.
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