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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

   

Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου 

Λαζόγκα, Oμότιμου Kαθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.     

 

Ο Γιώργος Λαζόγκας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1945. Σπούδασε 

Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1963-1970) και 

ζωγραφική στο Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης στην Ecole des Arts 

Decoratifs (1976). Από το 1970-1999 δίδαξε σχέδιο και ζωγραφική στη Σχολή της 

Αρχιτεκτονικής στο Α.Π.Θ. ενώ δίδαξε, ως Καθηγητής ζωγραφικής, στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών, κατά το διάστημα 2008-2012.    

 

Καλλιτέχνης, με ατομικές εκθέσεις και μεγάλο αριθμό ομαδικών εκθέσεων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βραβεύτηκε στον διαγωνισμό νέων ζωγράφων του 

Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης (1970), ενώ το 1972 κέρδισε το πρώτο  βραβείο στο 

διαγωνισμό νέων ζωγράφων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Παρουσίασε την 

πρώτη του ατομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη (1975, Ζήτα-Μι).    

 

Έλαβε βραβείο σε διαγωνισμό ξένων ζωγράφων υποτρόφων του γαλλικού 

κράτους (1977), συμμετείχε στο Salon Comparaisons (Παρίσι 1978), στη Biennale des 

Jeunes (Παρίσι 1980), στα Ευρωπάλια (1982, όπου τιμήθηκε με το Prix Europe στην 

Οστάνδη, Βέλγιο), στην Μπιενάλε του Sao Paulo (1983), στο Salon de Μontrouge 

(Παρίσι 1996) και στις εκδηλώσεις για τη Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης (1997). Το 2006 οργανώθηκε αναδρομική έκθεση των σχεδίων του στο 

Μουσείο Μπενάκη και στο Μ.Μ.Σ.Τ. και εκδόθηκε λεύκωμα με κείμενα των Ν. 
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Βαλαωρίτη, Τ. Πατρίκιου, κ.ά. Το 2008 δημιούργησε μια μόνιμη εικαστική 

εγκατάσταση για το σταθμό «Ελαιώνας» του Μετρό της Αθήνας.    

 

Στο προσωπικό του ιδίωμα ο Γ. Λαζόγκας υπήρξε ένας εξαιρετικός σχεδιαστής 

πού διερεύνησε τη μεταβλητότητα, τη διαφάνεια και την επανεγγραφή 

των  μορφών,  κατασκευάζοντας έναν κόσμο από παλίμψηστα ή κολάζ, αλλά εμβάθυνε 

και σε μια στρατηγική αποδόμησης των αντικειμένων, μια καταγραφή στο χρόνο 

των  διαδοχικών της  φάσεων.  Οι μυθολογικές αναφορές του έχουν επίση,ς πίσω τους 

έναν  ερευνητή, έναν καλλιτέχνη σε διαρκή πειραματισμό που ανασύρει τη λειτουργία 

της μνήμης μέσα σ’ ένα νεωτεριστικό πλαίσιο.   

 

Στην τελευταία συνέντευξή του συμπύκνωσε τη δράση αυτή σε δυο γραμμές: 

«Διατήρησε τη μνήμη του χθες στο σήμερα. Γιατί το χθες είναι σήμερα ή, αν προτιμάτε, 

το σήμερα είναι χθες». Ο Γ. Λαζόγκας έφυγε σε ηλικία εβδομήντα επτά ετών με την 

έκθεσή του, με τίτλο «Το χθες είναι τώρα. Γιώργος Λαζόγκας: Μύθοι και Αρχαιότητα» 

να συνεχίζεται μέχρι τις 20 Αυγούστου 2022 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.    

 

Το έργο του αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την ακαδημαϊκή κοινότητα 

και τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού.    

 

 Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στους συγγενείς, στους φίλους, τους μαθητές και 

συνεργάτες του.  

 

 

 


