Διοργανωτής Αγώνα

Διοργανωτής Φιλοξενίας

Έκθεση Ζωγραφικής
Χρύσα Δελαπόρτα

2013

Χρύσα Δελαπόρτα
Για τρίτη συνεχή φορά, διοργανώνεται,
έκθεση ζωγραφικής ,στό Grand Hotel Poseidonion, μέ ναυτικά θέματα, τής
ζωγράφου Χρύσας Δελλαπόρτα.
Η έκθεση διοργανώνεται στά πλαίσια
τού Spetses Classic Yacht Race 2013 και
συμπεριλαμβάνεται στά είκαστικά δρώμενα
που θά παρουσιαστούν στό Poseidonion,
αύτό τό καλοκαίρι.
Η Χρύσα Δελλαπόρτα, ζεί και έργάζεται
στήν Άττική, σέ ένα έργαστήριο γεμάτο
μέ ναυτική άτμόσφαιρα και άντικείμενα
άπό παλιά σκάφη,καθώς και ένα μεγάλο
φωτογραφικό άρχείο πού άφορά σέ
ναυτικά θέματα, τά όποία είναι πηγή
έμπνευσης για έκείνη και τήν δουλειά της.
Ή δουλειά της φανερώνει όχι μόνο
εύαισθησία και μεγάλη άγάπη για τήν
θάλασσα και τά θέματα πού άφορούν σέ
αύτήν,όπως λιμάνια, άτμόπλοια, ίστιοφόρα,
ρυμουλκά, άλλά και μιά σημαντική
γνώση τής παραδοσιακής ναυπηγικής
και συντήρησης ξύλινων σκαριών, τήν
όποία άπέκτησε άνακατασκευάζοντας και
συντηρώντας, μέ τόν σύζυγό της, γιά πολλά
χρόνια παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.
Δούλεύει τά θεματά της,άλλοτε πάνω
σέ μουσαμά και άλλοτε σέ ξύλινες
έπιφάνειες, παρουσιάζοντας μιά
ζωγραφική περιγραφική, έπίμονη στίς
λεπτομέρειες, τόσο στήν φόρμα όσο και
στήν ήθογραφική της διάσταση. Άφηγείται
ναυτικές ίστορίες και άποδίδει τήν
προσωπικότητα τού κάθε σκάφους στούς
πίνακές της, μέ τήν τεχνική τής κλασσικής
θαλασσογραφίας και μέ τήν είλικρίνεια
τής περιγραφικής ζωγραφικής, δινοντάς
της έτσι τήν ίδιότητα τής ‘’πορτρετίστας
σκαφών’’.
Μέ πολλές άτομικές και όμαδικές έκθέσεις
στό ένεργητικό της, άπό τό Ναυτικό
Μουσείο της Έλλάδος, Ναυτικό Όμιλο
Έλλάδος, Π.Ο.Ι.Α.Θ., Ναυτιλιακή Λέσχη
Πειραιώς [δύο φορές], Grand Hotel
Poseidonion [μέ τήν εύκαιρία του Spetses
Classic Yacht Race 2011, 2012 και τώρα στήν
διοργάνωση του 2013.
Έργα της βρίσκονται σέ πολλές ίδιωτικές
συλλογές, στήν Έλλάδα και στό έξωτερικό.
www.delaporta.com
email: crisadelaporta@yahoo.gr

Καθέλκυση του ‘’Olympic’’
Διαστ. 120cmX100cm,
λάδι & ακρυλικό σε καμβά

Το ‘’Mayflower’’, στο καρνάγιο
Διαστ. 75cmX100cm, λάδι σε καμβά

Το ‘’Columbia’’, στο καρνάγιο

Διαστ. 120cmX90cm, λάδι σε καμβά
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‘’Vanity & Sophie Elizabeth 1911
Διαστ. 120cmX80cm, λάδι σέ καμβά

Καθέλκυση του ‘’Foxhound’’ 1935, C.&N.
Διαστ. 120cmX90cm, λάδι σε καμβά

Το Ιστιοφόρο ‘’Camelia’’ 1909
Διαστ. 100cmX100cm, ακρυλικά σε καμβά

‘’Margherita’’ 1913, C.&Nicholson
Διαστ. 100cmX100cm, λάδι σε καμβά
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Δεξαμενισμός
του ‘’Valkyrie’’ 1888

Διαστ. 100cmX100cm, λάδι σε καμβά

Το ‘’Galatea’’ 1880, στο καρνάγιο
Διαστ. 100cmX75cm, λάδι σε καμβά

Tuiga 1909 & Campria 1928, W.Fife III
Διαστ. 150cmX75cm, λάδι σε καμβά
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