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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ

Ο Δημήτρης Αληθεινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους
έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και στην
Academia di Belle Arti στη Ρώμη, και αρχιτεκτονική στην École Spéciale d’Architecture στο Παρίσι.
Παρουσιάστηκε στη διεθνή εικαστική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και από τότε παραμένει αδιάκοπα
παρών με έργα πολιτικού και φιλοσοφικού στοχασμού που αναμορφώνουν την εικαστική γλώσσα. Έχει
πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις, happenings, περφόρμανς και εικαστικές δράσεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε
σημαντικές διοργανώσεις όπως οι Μπιενάλε του Παρισιού, του Σάο Πάολο, της Κωνσταντινούπολης, του
Καΐρου και της Βενετίας. 

Το 2013 παρουσιάστηκε αναδρομική του έκθεση στο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στην
Αθήνα και το 2015 βραβεύθηκε  για τη συμβολή του συνόλου του καλλιτεχνικού του έργου στην ιστορία της
σύγχρονης ελληνικής τέχνης από την Ένωση Τεχνοκριτικών AICA Hellas.

Από το 1981, παράλληλα με το εικαστικό του έργο, δημιουργεί τις Κατακρύψεις, ένα δίκτυο κρυμμένων έργων
σε όλο τον πλανήτη, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσει, καθώς και τις δράσεις Υπερασπίζοντας τους
Πολιτισμούς του Κόσμου και Προσφορές, μέρη των οποίων βρίσκονται επίσης σε όλο τον πλανήτη. Μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 199 Kατακρύψεις που απλώνονται από τον Βόρειο Πόλο στον Νότιο και από
τη μια μεριά της Γης στην άλλη.



Τα Όνειρα μου Γεννούν Εικόνες Ι (2016) . καμβάς, ξύλο, ακρυλικό . 100x100 εκ. Τα Όνειρα μου Γεννούν Εικόνες ΙΙ (2016) . καμβάς, ξύλο, ακρυλικό . 100x100 εκ.



Χωρίς Τίτλο (2016) . καμβάς, ξύλο, ακρυλικό . 80x80 εκ.



Τα Όνειρα μου Γεννούν Εικόνες ΙΙΙ (2016)

καμβάς, ξύλο, ακρυλικό, ύφασμα, ρολόγια . 100x150 εκ.



Χωρίς Τίτλο (2016) . μεικτά υλικά . 80x68 εκ. Χωρίς Τίτλο (2016) . μεικτά υλικά . 80x68 εκ.



Beroxisme (2016) . μέταλλο, σκουριά, ασήμι, γύψος . 100x75 εκ.



Τα Όνειρα μου Γεννούν Εικόνες IV (2016) . καμβάς, ξύλο, ακρυλικό, μέταλλο . 100x80 εκ.




