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Paula Swinnen
Η Πολα ειναι ερωτευμένη με την Πατμο. Πριν απο μια εικοσαετία ανακάλυψε το νησί και τους θαλάσσιους θησαυρούς του. Μετα την πρώτη
της έκθεση στο παλιό σχολείο το 2009, όπου είχε μεγαλη επιτυχία, παρουσιάζει τωρα την τελευταία της δουλειά σε μια έκθεση, κατόπιν πρόσκλησης του ξενοδοχείου Πατμος Ακτή, με την βοήθεια των «Patmos des couleurs». Η Πολα δημιουργεί τα γλυπτά της στο εργαστήριο της
στις Βρυξέλλες και στο χυτήριο στην Ολανδια. Χρησιμοποιοντας την, χαμένη, αρχαία τεχνική του κεριού, η οποία δίνει την δυνατότητα στον
καλλιτέχνη να αποδόσει κάθε λεπτομέρεια. Η Πολα κατέχει κάθε στάδιο της εργασίας του μπρουτζου απο την αρχή μέχρι την τελική πατινα.
Η μοναδική και εξαιρετική εργασία της ειναι εμπνευσμένη απο την φύση γύρω της.

Paula Swinnen
Born in Brussels, Belgium, on 28 February 1964. Studies drawing from 1979 to 1984 at the Brussels Fine Arts Academy.
Paula is in love with Patmos. Twenty years ago, she discovered the island and all its treasures from the sea. After a first exhibition at the
old school in 2009, where she had a lot of success, she is now presenting her last work in an exhibition on the invitation of Patmos Aktis
Hotel, with the help of “Patmos des couleurs”. Paula makes her bronze sculptures in her studio in Brussels and cast in her foundry in the
Netherlands. Using the ancient lost-wax technique which enables the artist to capture exquisite detail, Paula has mastered every stage
of working with bronze, from the casting to creating the patina. Her uniquely creative and exceptionally fine applied art, is inspired by the
natural world around her.

Many thanks and kisses
to Patmos Aktis
and Patmos of Colors

Μπροyτζινα
Από νωρίς, σε ηλικία 16 ετών, η κλίση της Paula Swinnen για τις τέχνες την οδήγησε να σπουδάσει σχέδιο στην Ακαδημία Καλών Τεχνών
στις Βρυξέλλες. Με νέα τροπή στις σπουδές της, δεν άργησε η Paula να έχει απογευματινές τάξεις στην Ακαδημία στην περιοχή Ixelles.
Η ζωή της από εδώ κι εμπρός, ήταν η τέχνη. Μετά από αρκετό καιρό, η Paula ανακάλυψε ότι το αληθινό πάθος της ήταν «η ζωγραφική σε
μπρούντζο». Αυτοδίδακτη γλύπτρια, πραγματοποίησε την επιθυμία της για εξερεύνηση, πειραματισμό και την εφεύρεση νέων πραγμάτων
μέσω της ενασχόλησης με όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του χαμένου κεριού. Τώρα, μετά από 20 χρόνια εμπειρίας ως γλύπτρια ζώων,
η Paula κατέχει πλήρως κάθε επίπεδο εργασίας με τον μπρούτζο, από την χύτευση στην πατίνα. Η καλλιτέχνης έχει ξεφύγει πέρα από το
απλό πορτραίτο ζώων∙ τα γλυπτά της εκφράζουν την πραγματική προσωπικότητα τους. Αιχμαλωτίζει την φευγαλέα λάμψη των κινήσεων
της άγριας φύσης και των ζώων, και την αναπαριστά και την αναδεικνύει με την τέχνη της. Το καλλιτεχνικό εργαστήριο της Paula είναι μια
ρεαλιστική απόδοση της πανίδας, μέσω της οποίας και μέσω των δυναμικών εκφράσεων της, διαφαίνεται η δύναμη της φύσης κι ο παλμός
της ίδιας της ζωής. Το όραμα της γλύπτριας είναι η μετατροπή της άγριας ζωής σε μπρούτζινα γλυπτά κανονικού μεγέθους, «ζωντανά» και
με φυσικές κινήσεις. Η Paula Swinnen πάντα ενδιαφερόταν για τους πιθήκους και μετά την δημιουργία πολλών γλυπτών που απεικόνιζαν
ουρακοτάνγκους, της ανατέθηκε η δημιουργία ενός έργου-γλυπτού που θα απεικόνιζε ένα γορίλα του βουνού για τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Άγριας Ζωής (WWF). Τα δύο πρόσφατα έργα της, δύο κανονικού μεγέθους δρομάδες, οδηγούν την Paula στην δημιουργία ολοένα και
περισσότερο μνημειωδών γλυπτών. Σε έναν τομέα που συνήθως κυριαρχούν άνδρες, εξαιτίας της μεγάλης φυσικής προσπάθειας που
χρειάζεται στη διαδικασία της γλυπτικής, φαίνεται η απεριόριστη δύναμη που έχει στον δημιουργικό της ζήλο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί
στην αναζήτηση της τελειότητας για την Paula Swinnen.

Bronzes
Paula Swinnen’s early calling, at the age of 16, for the arts lead her to study drawing at the Fine Arts Academy in Brussels. With this new
discovery ignited, it did not take long before Paula started evening classes at the Academy of Ixelles. Her life, from then on, was art. After
some time, with more experience, Paula discovered that her real passion was to “draw in bronze”. A self-taught sculptor, she is carried by
her desire to explore,experiment, invent with all the levels of the lost wax process. Now after 20 years experience as an animal sculptor,
Paula has mastered every stage of working with bronze, from the casting to the patina. Paula has gone beyond merely portraying animals,
her sculptures express the real personality of the animal. She captures the fleeting glimpse of the natural movements of her wildlife subjects
and this shows in the art that she creates. Paula’s bestiary is a realist interpretation of the fauna in which her powerful expression translates
the thrill of nature and the throbbing of life itself. The sculptor’s vision turns wildlife into life-size bronzes with very naturel movements. Paula
Swinnen has always been interested in apes and after sculpting several orang-utans, she received a commision to portray a mountain
gorilla for the World Wildlife Fund. Her two latest pieces, life-size dromeda-ries, carry Paula towards producing increasingly monumental
works. An area usually dominated by men, because of the huge physical effort involved, shows the unlimited power she has in her creative
zeal. There are no limits in the quest of perfection for Paula Swinnen.

Bestiary

Κοχyλια & oστρακα
Εκτός απο την δουλειά στο εργαστήριό της με τα χάλκινα γλυπτά η Paula αφιερώνει τον ελεύθερο της χρόνο στο να μαζεύει θησαυρούς
της θάλασσα από όλο τον κόσμο και συχνά από τις παραλίες της Πάτμου. Επιλέγει τα κοχύλια της προσεκτικά, driftwood, σφουγγάρια και
όστρακα τα οποία θα ντύσουν αντικείμενα, έπιπλα, γλυπτά, κορνίζες. Τα τελευταία χρόνια η Paula έχει εργαστεί πάνω σε ακαδημικές προτομές από γύψο , δίνοντάς τους μια νέα ζωής. Επίσης δημιούρφισε μυθικές μορφές, καθώς και μια συλλογή από κοσμήματα από κέλυφος
ή θαλάσσιες ανακαλύψεις.

Shells & crustaceans
After days spent in her workshop surrounded by her bronze sculptures, back at home or on holidays, Paula spends her spare time assembling her sea treasures collected from all over the world and its beaches during her frequent travels. Selecting her shells carefully, one by
one to dress up objects, furniture, frames, etc. For the past two years, Paula has been working on a goup of Academy plaster busts, giving
them a new lease of life, creating mythical figures as well as a collection of jewels with all her shell or sea discoveries.

A pair of Bronze Sea Life screens with candle holders. 162 x 80 cm

Ζεύγος παραβαν θάλασσας με κεριά. 162 x 80 cm

A pair of bronze Lily Pad tables in a blue lapis finish. 55 x 55 cm

Ζεύγος τραπεζάκι σε χάλκινη πατίνα (μπλέ) φινίρισμα. 55 x 55 cm

Sketching

A pair of Bronze Sea Life screens with candle holders. 162 x 80 cm

Ζεύγος παραβαν θάλασσας με κεριά. 162 x 80 cm

Aquarium coffee table with glass top. 155 x 88 x 45 cm

Τραπεζάκι ενυδρείο με γυαλί. 155 x 88 x 45 cm

Lily Pad coffee table in bronze with a light patina. 180 x 80 x 50 cm

Τραπεζάκι με νούφαρα με ελαφριά χάλκινη πατίνα φινίρισμα.

Sea horse in sponge from Kalimnos. 92 x 53 cm

Ιππόκαμπος σε σφουγγάρι από Κάλυμνο.

Double Headed Eagle in sponge from Kalimnos. 52 x 61 cm

Δικέφαλος αετός σε σφουγγάρι από Κάλυμνο.

Η Πατριαρχικh Εξαρχiα Πaτμου
Η Πάτμος Εκκλησιαστικά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πριν από πολλούς αιώνες χαρακτηρίστηκε ως
«Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου». Η εκπροσώπηση του Οίκουμενικού Πατριάρχη ανατέθηκε στον εκάστοτε Ηγούμενο τῆς Ιεράς Μονής
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και στον οποίο η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, έδωσε μοναδικά προνόμια, λειτουργικά, διοικητικά και
δικαστικά. Μάλιστα αποτελεί ιδιαίτερη και ύψιστη τιμή το γεγονός ότι ο Ηγούμενος διοικεί εξ ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου τόσο
την Εξαρχία, όσο και την Ιερά Μονή και προσαγορεύεται με τα Πατριαρχικά σιγίλλια αντιπρόσωπος, επίτροπος και μόνιμος Έξαρχος της
Α.Θ.Π. Η Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου (η μοναδική πλέον Πατριαρχική Εξαρχία που έχει απομείνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο), και
η οποία περιλαμβάνει τα Νησιά Πάτμο, Λειψούς, Αγαθονήσι, Αρκιούς, Μαράθι, Λέβεθα, και τα γύρω από αυτά νησίδια, έχει κατοχυρωθεί
απ’ αιώνων με Αυτοκρατορικά και Πατριαρχικά σιγίλλια λόγω της Αποστολικότητος της Νήσου καθώς και της Βασιλικής και Πατριαρχικής
ιδιότητος της Ι. Μονής του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η Πάτμος με Σεπτή Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη καί με Νόμο του Ελληνικού
Κράτους (Ν. 1155/1981) ανακηρύχθηκε «Ιερά Νήσος».

Ο δικeφαλος αετoς
Είναι το σύμβολο που απαντάται συχνά σε οικόσημα, εμβλήματα και σημαίες. Το σύμβολο αυτό συνδέεται με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
καθώς ο Σταυρός και η σφαίρα στα νύχια του αετού συμβολίζουν τη διπλή εξουσία του Αυτοκράτορα (κοσμική και πνευματική), και ο
δικέφαλος αετός την κυριαρχία των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων σε ανατολή και δύση. Στη βυζαντινή εποχή, ο δικέφαλος αετός σχεδόν
πάντα έφερε τα χρώματα της αυτοκρατορικής εξουσίας, που ήταν το χρυσό και το πορφυρό. Η σηµαία αυτή, µε τον δικέφαλο αετό, κυµάτιζε
στη Βασιλεύουσα µέχρι την ηµέρα της Άλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἐκτοτε, παρέμεινε σαν σύμβολο του Πατριαρχείου, που ανέλαβε
οὐσιαστικά την διαχείριση των χριστιανικών πληθυσμών στο εσωτερικό της Οθωμανικῆς Αυτοκρατορίας. Σήμερα χρησιμοποιείται και από την
Ελλαδική Εκκλησία, σαν σύμβολο της Εκκλησίας και του Ελληνικού Γένους. Ο αετός εικονίζεται από την Ορθόδοξη Χριστιανική Αγιογραφία,
ως σύμβολο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενός εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών, ο οποίος λόγω της πνευματικότητάς του και της
Θεολογικής του κατάρτισης χαρακτηρίζεται ως «υψιπέτης αετός τῆς Θεολογίας». (Να σημειώσουμε ὁτι καί οι τρεις άλλοι Ευαγγελιστές έχουν
τα σύμβολά τους: Ο πρώτος, ο Ματθαίος, παρουσιάζεται να έχει πλησίον του μια ανθρώπινη μορφὴ. Ο συμβολισμὸς αυτὸς αναφέρεται στον
Ματθαίο, διότι το Ευαγγέλιό του αρχίζει απὸ την κατὰ σάρκα γενεαλογία του Ιησού Χριστού («Βίβλος γενέσεως....». Ο Ευαγγελιστὴς Μάρκος
συμβολίζεται και αγιογραφείται με λέοντα (τον βασιλιὰ των ζώων). Ο συμβολισμὸς αυτὸς αναφέρεται στον Μάρκο, είτε διότι το Εὐαγγέλιό
του αρχίζει με τη διαβίωση του Προδρόμου Ιωάννου στην έρημο, όπου ζουν οι λέοντες, είτε διότι κύριο χαρακτηριστικὸ του Ευαγγελίου του
είναι η βασιλεία του Χριστού καθὼς το ζώο αυτὸ είναι βασιλικό. Στον Ευαγγελιστή Λουκά, αποδίδεται ως σύμβολο ο βους. Ο συμβολισμὸς
αυτὸς αναφέρεται στον Λουκά, επειδὴ το Ευαγγέλιό του αρχίζει απὸ τη λατρεία του παλαιού νόμου, κατὰ την οποία τα θυσιαζόμενα ζώα ήταν
συνήθως βόδια.

The Patriarchal Exarchate of Patmos
It covers the four islands of Patmos (the "Holy Island"), Lipsi, Agathonisi and Arki. It owes its special status to the Saint John the Theologian monastery built over the Cave of the Apocalypse. The Patriarch of Constantinople is the titular bishop. He appointed a cathigoumène
(Bishop-Abbot) who takes his position as both the superior of the monastery, and also as bishop of the small archipelago. When the four
islands became Greek in 1946, with all the Dodecanese, this special status has been maintained and confirmed by the 1155-1181 law of
the Greek State.

Flag of the Orthodox Church in Greece.
This is a gold flag, in which is placed a black crowned double-headed eagle holding in its claws a scepter and an imperial globe. It is inherited from the Byzantine ideal, to assemble civilization together (Byzantine two-headed eagle, yellow on a red background, was the emblem
of the imperial family of Palaeologus, and becomes banner of the Byzantine Empire in 1261, when recovery of Constantinople to the Franks
by the Greeks). The double-headed eagle is today, among the Helenes,is the emblem of the Orthodox Church, and is placed alongside the
Greek and European flags.
This eagle with outstretched wings has several symbolisms. On the spiritual level, it represents the universe (or ecumenism) from the East
to the West (where the two heads). At the Evangelical level, it represents Saint John (which, in the Christian tradition, the four Evangelists
are symbols for man. For Matthew, whose gospel begins with the human genealogy of Jesus. The lion is for Mark whose first lines describe
St, Jean the Baptist roaring in the desert. The bull is for Luc citing Zechariah offering a sacrifice to God. Finally, the eagle is for John whose
gospel begins with the heavenly mystery). In the canonical level, the eagle is the symbol of benevolent authority and vigilance of the bishop.

Coffee table in light patinated bronze with a top glass. 130 x 80 x 40 cm

Τραπέζι νούφαρα σε ελαφριά πατίνα με μπρούντζινο φινίρισμα.

Bronze low relief Clown Fish with kelp in verdigris finish with polished bronze. 48 x 75 cm Χαμηλό ανάγλυφο ψάρι στα φύκια. Πράσινο/ γκρι φινίρισμα και γυαλισμένο μπρούντζο.

Bronze low relief fish with bubbles. With a blue patina and polished bronze. 60 x 99 cm

Χαμηλό ανάγλυφο ψάρι με φούσκες. Μπλε πατίνα φινίρισμα και γυαλισμένο μπρούντζο

Shell Work Pirate bust on stand. 75 cm

Μπούστο πιρατής και βάση από κοχύλια.

Descriptif EN

Descriptif GR

Descriptif EN

Descriptif GR

EXHIBITIONS
1986 ‘Figures’, Galerie Gavillan, Brussels.

2006 Sablons gallery, Brussels. 2 mountain gorillas in bronze for the WWF.
2007 Gavillan gallery, Brussels. Bronzes. Life-size dromedary.

1988 ‘Baigneuses’, Spazio Verde, Brussels. Drawings, paintings.
‘Sumos’, Romi Goldmuntz Foundation, Antwerp. Paintings.

2008 Kestemont gallery, Brussels.
‘Animal & Nature’, Gardens of Bousval castle.
Biennale of animal sculpture, Rambouillet, France.

1989 ‘Danseuses’, her first sculpture. Pierre Hallet gallery, Brussels. 		
Drawings, paintings.

2009 Eurantica, Brussels. Bronzes and shells.
‘Treasures from the Sea’, Patmos, Greece.

1990 ‘Fleurs’, the artist’s studio. Oil pastels.

2010/ Guinevere gallery, London.
2011 Michèle Hayem Ivasilevitch gallery, Paris.
Bernd Goeclker gallery, New York.
Yannick David gallery, Brussels.

1991 ‘Danseuses’, Vera Van Laere gallery, Knokke-le-Zoute. Bronzes.
1992 Sculpture award, Florence Gould Foundation.
Prince Rainier Foundation Contest, Monaco.

1994 Group exhibition, ‘Poissons’, Jacquemotte Foundation. Sculptures.

2012 ‘Carément sauvage’, Michèle Ivasilevitch gallery, Paris.
‘Chamarande’, Rhode-St-Genèse. Bronzes, paintings.
2013 Menus Plaisirs gallery, Gstaad.
Maison Parisienne gallery.

1995 ‘Fleurs’, Yannick David gallery, Brussels. Oil pastels.

2014 Exhibition, Guinevere gallery, London.

1996 ‘Poissons & Musiciens’, Pavilion in Louvranges. Bronzes.

2015 Exhibition, Patmos Aktis, Grece.

1993 Group exhibition, Foundation for Life, Museum of Modern Art,
Brussels. Sculpture.

1997 ‘Bestiary’, the artist’s studio, Brussels. Bronzes.
1998 Vue sur Mer gallery, Paris. Bronzes.
1999 Contemporary art exhibition, Brussels. Bronzes, oil pastels and oil
paintings.
2000 Contemporary art exhibition, Berlin. Bronzes, oil pastels and oil
paintings.
Laurence Klein gallery, Brussels. Bronzes, paintings.
2001 Deurlica gallery, Deurle. Bronzes.
Life-size bull. Bronze. Private collection.
2002 Yannick David gallery, Brussels. Bronzes.
2003 ‘Art and Cows’, Cow-quillage, a shell-covered cow.
Age Gallery, La Hulpe. Sculptures, Drawings.
2004 Berko gallery, Knokke-le-Zoute. Sculptures.
2005 Retrospective, the artist’s studio, Brussels.

Atelier/Studio
19, Rue Général Patton - B-1050 Bruxelles
E-mail: paula.swinnen.sculpteur@gmail.com
Mobile: +32 (0)477 33 45 28
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